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Tunusta savaş kızış 

lhıglo Scıkson parasiit<.:ilfori hıecekle1·i yere doğrn harekete hazıTlaııırkeıı 

Her '\1erdP l\'lütteliklerin vaziyeti iyi 
---------- ......... 

Bommel'in -:eki· 
lişl bir ş· _h eser! 

- ~-~~*-----

Tun us tak i Mihverci· 
ler sarılacak •.. 

T D 
• 
1 e 

* 3 mühim çarpış
mada Alı&anlar 
!{eriye atıl~ılar 

-*
Tunus • Bizerte şehirle-
ri kısmı müstesna bütün 

TllJnus mütte,iklerdj!_ 
Fransızlar bir Alman 
çıkarmasını önlediler 
Cezayir, 21 (A.A) - Cezayir radyo-Himaye 

Tedbirleri 
su Gabes yakınında bir Fransız alayı---*-- :cın bir Alman çıkarma hareketini ön-

Af rifıa, Rusya ve Vzafı ıemeğe muvaffak olduğunu bildiriyor .. ___ * __ _ i MÜTTEFİK ZIRHLI 
doğu vaziyetler ne BİRLİKLERİ İLERLİYOR 
muhtelif IJafıışlar.. Cezayir, 21 ( .\.A) - Cezayir radyo-

0-5 • 
1 ert' 

Göriilen alısalılılıların 
derhal telôfbi im· 
ilanları bulunacağı 
muhafılıalıtır .. 

Lonclra, 21 (A.A) - Bu sabahki ge- sunun bildirdiğine göre, müttefik zırh
zetelerin esas mevzuları su ciimlc ile hü- 1'. birlikleri Tunus hududunu kütle ha-

1 !~a cdilcbili~ Müt~~~~mu~k~ lln~ g~m~tedWe~ •~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~· 
mmdan cephelerde her şey yolunda gi- Miittefiklerin h<ıvadan indirdikleri Amerikan askerleri Fransız §imal A frika.sı sahillerine çıktıktan ~onrıı 
dıyor. İngiliz_ Amerikan - Fransız kuv- seçme par~ütçi.i kuwetleri de doğu is- ı 
vetleri Tunus içerlerine doğru ileri hn- tikaınetinde ileriemektcdirlcr. 
reketlcrine devam ediyorlar ve iki ordu MUHAREBE SİDDETLENDİ 
araSlnda savas henüz başlamamış o1- Londra, 21 (A.A) - Tunus muhare-

'J icaret vekaleti '\'alileı-c yaptığı bir makln beraber nıUttcfiklcr Tunus ve Bi- Jesi şiddetlenınistir. İngiliz - Amerikan 
tamimde iaşe darlığından doğan lıima- zert.ten 50 kilonıcirc mesafeye kadar uçak filofarı müttefiklerin hava üstün- (ok şı· d 
Ye tedbirlerinin ileride hakiki ımılıtn~- gelmi<:lcnlir. lüğünü sa~laınak iein Alman hava kU\·- • 
1ara dn tesınili derpiş edildiğini bildir- (Sonu S.lhife :~. Sütun 2 de) (Sonu Sahife :~. Siitun 1 de) 
lni<ı, sabit gelirliierden ve vaktiyle on ı d 
)ılık ınaaşlara ödenerek suuli;ı,e ill' ili- ------- -·-.· .r?a O 1 
~ikleri k~ilmis bulunan emekli, yetim a o·· e !:Fırn ~ra~ o • v • 
'e dulJardan hinıaye~·e muhtaç olanla- ~ " ll-1' ~ ~ ı 
ı·.mın tesbit edilmesini bildirmi::tir. __ _ _ --

Gec;cn hafta yr.:zdığımız bit· makalede h ' Fiyat f b~Hı arı İtalya ""'G ''apılan hücumların 
ı;.,bit gelirli olmalan dolayısi) le hima· ı• v s ' -' _,, 
~e gömıcsi icap edenlerin ~·alıuz dev- 1 en ağırına hedef teşfıil etti .. 
lct nıcmurlarından ibaret bulunın:ıdığı- f Londra, 21 (Radyo) - Halifaks-Stör- Gc en perşembe günü ayni şehre hü-
11ı, işçilerle ticaret vekaletinin tc:.bitini h d 1 lm ve Lankastc: bomba uçaklarından cum edilmişti. Elveril:lli hava şartları 
i:stediği zfümenın de gö:ı öniinde hı· ez m ft u Ö- ı-ea- 1 i müteşekkil kuvvetli hava filoları diin içinde yapılan bu akının çok muvaffa-
folması lüzumunu bclirtıui tik. U ~ 1 gece şimali İtalvn üzerinde uçarak To- kıyetli olduğu hWtkında raporlar alın-

Prensip ve adnlct düşüncelerine çok 1 rino şehrini ve bilhassa buradaki Fiat ınıştır. Salahiyetli mahfillerde bu son 

HAKKI öCAKOGLL' Havalara Anglosaksonlar hakim ... 

ALMANLARA GÖRE 
--~*---

Afrika da ki 
Amerikalı
lar acemi! 

-*
Almanlar 2'unusu işgale 
devam ettilılerini söyli• 
yorıar • Vifiye göre va• 

ziyet çolı lıarqıJı .. 
Berlin, 21 (A.A) - Tunusun Alman 

ve İtalyan kıtaları tarafından işgaline 
C!vvelce hazırlanmış olan pl&ı mucibin
ce devam edilmıştir. 

Alman ve İta:yan savaş uçakları ağır 
çapta bombala.ciyle Cezayir - Tunus 
hudut bölgesindeki İngiliz • Amerikan 
asker ve kamyon topluluklarını dağlt~ 

(Sonu Sahife 3, Sütun 3 tel 

Amerikan bahri1ıc 1ıçak savar top
lan Alman ta11yarelenTU? karşı 

koyuyor 11ygun bulunduğwıda şüphe cdihniyl'll ---------- 1 fabrikalarını şiddetle bombalamışlardır. (Sona Sahife ı., Sütun 6 da) 
bu noktanın hükümet tarafından da na- M k L d f 
lllara alınmq bulunmasını görmekle çok os ova ve on ranın vrrdi~i ta silat 1 1 ·ı· ı e· . o d. 
lıüyük bir sevin~ duymaktayız. 

Filhakika yardım talcbiııdc hulwı- x*x ngı )"' er ıngazıye gır 1 
lnnk ~ok koJay bir i~tir. Nerede bir zor- Mihverin yenilen Üç tümeni, bir alayı ve 4 1 ~ 
hık ile karşılasılırı;a derhal hatıra gelen tabUPU 10 ilinden fazla insan ve bir ÇOfı 1 . -------------lıükiiuıetin tedbir almasıdır. Bunu is- f s.. · t 
terken unutmamak lazım gelir ki Jıü- ••• ma zeme Haybetti... >!• 

lümet tedbirlerı de imkanlara bağlıdır. Moskova, 21 (AA) - Sovyet teb- rabl u~ yol n .,,...e YENi BiR KARAR 
nükiinıc-t denince nihayetsiz \'e ölçii- liği: Geceleyin cephede Vn7iyetlc deği- <<V s )) VE AFı:ılKA ~ ~ • * 
güz bir kuv"et hatıra gelemez. lliikü- iiklik yoktur. il 

tııetiıı de muayyen bir geliri ve ifasına ST ALINGRADDA ---*--- • ı k b f7:ı Et f • t 
anechur olduğu muayyen vaziiclcri Moskova, 21 {AA) - Sovyet teb- D ı . ...,1 e.... erı sar ıya 1 
'\ardır. Bu va:dfeforin üası imkanlarla liğine ek: Stalingradda kıtalarımız düş- ~ ·r an y en) . ~ U U ~ ••• 
lnukayyettir. Bugiin fertlerin a;yrı ayrı ınanın kücük gruplar halinde yaptığı ta- ......,. tahdı• t o· l U• 
lnaruL kaldığı sıkıntılar, devlet maka- arruzları püskürtmüş ve aldıkları mevzi- ----------------
r.ıizması için daim bii~ iik öl<:i.idc mev- !eri tnhkim etmişlerdir. Şehrin cenubun- b • r ı• t a be• Çat gölünden harefıet e den mitttefllı lıuvvetleP 
cuttur. da bir tepeyi aldık. 400 Alınan subay mihverin Alage. r rablus "Olunu fıa· 

Nasıl fertler ı-1Jnnhları yennıt.>k için ve eri öldürdük. 30 mitralyöz, l 00 ha- J 

nıucadc1e ediyorsa devlet te daha bü- va'K~~~A~t ~ao;on etimize geçmiııtir. d b d pamağa çal ışıyorlar .... 
~:ı~ "] ··d 1 1 ıkları karsıl:ırnak Kahire, 21 (A.A) - Tebligv : Dün sa- r.ı bombalamışlardır. Tunus sahillerinde 
JUA o çu e o au zor l Kafkaslarda Nalçıkın doğusunda mih e " un u için azami gayret sarf ımı itina g(ister- _ hah ~uvvetlerimız Bingaziye girmişler· 2000 toni1atoluk bir düşman gemisi 
nıektcdir. Dercilerin dört hücumu püskürtülmüştür. dır. Ilcri kuvvetıerimiz Bingazinin 150 yak11mı.ş ve torpil uçaklarımızın torpil-

Binaenaleyh hükümetin yapamadığı Üı<man 11 tank kaybetmiştir. Bumda -*-- kilometre cenubunda ve EL Ageylanın !eriyle batırılmıştır. Diğer bir mihver 
yeniden 9 havan topu, 2 top, l 7 mit- 100 l 'l t d i..;}e rn t geldı'~ı·nı· a btnıını '-'a D 1 1 p t ı::ı onıetre ı:ima in e Agadebyada geınisı· Bone burnu arıklnrında taarru-...,. re S g iZ zam il "' • ralyöz, 700 bin tiifek mermisi, 50 kilo- ar an mare<-a e e• • '< 

,ılamamusı sebeplerini de aı·a~tıı·mak metre telefon malzemesi elimize geç- ' ., düşmanla temas:ı gelmişlerdir. za uğramıştır. Ayni mıntakada iki 
vaziicsiyle nefsimizi miikcllcf kılmalı· miştir. ttfn tafimatiyle harefıef HAVA HüCUMLARI Yunkers 88 düş\irülmUstür. 
)'ız. Tuapsenin şimul doğusunda bir yer ettiğinde ısrar eyHyor.. ..~iava kuvvetlerimiz perşembe günU Bu hareketlere iştirak eden uçakla-

1\ıescla !!eçcıılcrdc memurlara elbise kıtalarımız tarafından zapt edilmiştir. Londra, 21 (A.A) _ Dün akşam Ce-- dusmanın Sicilyadaki uçak meydanlan- (Sonu Sahife 3, Sütun 2 de) 
'Ve ayakkabı verilınesi hakkındaki ka: t O kamyon, 3 havan topu elimize geç· zayir radyosunda bir nutuk söyleyen 
bun layihası Bliyiik Millet l\leclisimlc miş, bir mühimmat deposu havaya atıl- Amiral Darlan demiştir ki: 
ıniizakcrc edilirken bir çok mebuslar mıştır. Yüz Alman öldürülmüştür. c - Mareşal Peten daima Fransanın 
ıöz alarak bu )&dımın emeklilere, cc- VIL\Di KAFKASTA müşahhas timsalidir. Fakat Almanların 
ıniyctler memurlarına \:C daha sair bir Moskova, 21 (A.A - Sovyet ha.her Fransız topraklarını tamamiylc işgalin-
çok umbtac \'afanda~laru te~nıilini iste- ler bürosu bildiriyor: Viladi Kafkasta den sonra Maresal hareket serbestisini 
diler. Yapılan fo:tliflcrin hiç birisi hak- <Tünlerdenberi devam eden savaş Alman kaybetmiştir. MUtarekeden sonra, Fran
lüZ 'c yersiz deıTıldi. Bil:tki:s adalet dü- ların hezimetiyle bitmiştir. Kıtalarımız sanın yaşıyabilmesine imkan vermek ve 
§Ünecsine pek uygundu. Lakin ıııaliyc Almanların 12 inci tank tümenini, Brand Afrika tmparatorluğumuzwı Mihver ta-
~ekiJi ynlnız IilJ ı.lınuın istihdr.( eylediği (Sonu ~ahife 3, Sütun 1 de) rafından işgalinin önüne geçmek için 
)'ar<lmıııı yapılnbihnesi on bir milyon Mareşalın takip ettiği siyaset yegfuıe 
küsur liranın sarfını icap ettirdiğini, ,!:ııtıııııııııııııııııııııııımnuııııııımımıımıll!ır: mümkün siyasetti. Eğer bu siyaset ta
Ycni teklifleri karsılamak için yeni ge- ~ AT A.TVRKÜH. : kip edilmemiş olsaydı Almanlar çoktan 
lir knl nnkbrı bulunmak lüzumunu ha- §_- Son istirahatgahına =_ şimal Fransız Afrikasını alırlardı. Pek 
tırlııhnıs ve bu hususta da çalı~malarn muhtemeldir ki o zaman hürriyetimfae 
devam edileceğini ilave e:rkmiı;tir. ~ tevdii ;v!ldön'iimü § yeniden kavuşmak için bize yardımda 

Bu misal gösteriyor ki hükümct ~ ve ing!Hzler-. - bulunmalan müttefikler için daha güç 
~ardıınları da m.?li kudrete bağlıdır .. E Londra, 21 ~Radyo) _ Ebedi Şef§ olacaktı. 
Zengin bir millet olmadığımız it:in zen- § Atatilrkün son istirahatgahına tev- § İyi biliyorum ki Mareşal Peten Ame
cin bir hazine~e de sahip bulunmıyo- :: dünin dördüncü yıldönümü müna-;: rikan milleti hakkındaki dostluk hisle
r-uz. Ancak y~11nlabilenlerle iktifa,·n § -=;ebetiy1c Büyük Britanyanın eski § rime iştirak etmektedir. Amerikalıların 
lnccburuz. Şu kadar var ki ehemmi mii- §Ankara Büyük elcisi Sir Corç Klark ~ ve Amerikanın müttefiklerinin yardımı
lıimme tercih sadedinde eok hassas bu- ~ Londra radyc,sunda aşağıdaki mesa- E nı kabul etmekle Mareşalın verdiği ta-
lunmak mevkiincleyiz. limala mutabık olarak hareket etmek-: iı nesretmiştır: : 

Bugiin memleketin maruz kaldığı in- § " _ Dört sene eV\'el bugiin Ke- E teyirn. 
~ sıkıııtılan karsısında de,•letcc yapı- : nıal Atatürki_ir. nası son istirahatga- i Alman tazyiki altında Mareşal salahi
laeak yıırdımlann behemehal en çuk ~hum tevdi cdilm'şli. Fakat onun~ yetlerini Lavale devretmiştir. Biz Lava
ftıuhfarlnra tcnihimlc titi1 da' ı·aııı ıal. : biiyük ve ölmez ruhu her TürkUn :: le değil fakat Mareşala sadakat yemini 
ifap eder. - - verdik.:> :::; kalbinde yasamaktadır.» : 

--------'""'""......,.._..:.aıı.aa...-~~l\..l.a...{l"1.L--ll.!.•1J.U·llllwm11jıımuunııu11 Sonu Sahife f, Sütun 4 te) 
Çııt gölii.nden Trablusg4'T ba aoijru ilerteven saı:t!§çı 

FMMt.ılanı meTıSlıp ku mıetlerden bir kısmı 

nuyor 
-*-• İstanbul, 21 (Yeni Asır) - Valimiz 

Lütfü Kırdar bu sabah şehrimize dön
müş, Anknrnda .iken başvekilimiz Şük· 
rü Saraçoğlu taTafından kabul edilmiş
tir. Valimiz dahiliye, maliye ve ticaret 
vekilleriyle de görüşmüştür. 

B. Lütfi Kırdar şehrimize ait muhte
lü işlerle meşgul olduğunu, et sarfiya· 
tmın tahdit olunması prensip itibariyle 
kararlaştırıldığım söylemiştir. 

Alfıkadarlara göre şehrimizde et ~ar
fiyatının tahdidi haftada üç veyn dört 
gün mezbahada hayvan kesilmesi, yal
nız o günlerde kasaplarda et, lokanta
larda etli yemefrler satılması suretiyle 
yapılaeaktlr. 

............. 
Afrika harekatında 

lnp;ilizle-rin rolü 
----~--*·~~~-

Londra, 21 (A.A) - B. Vandel Vil
ki bir toplantıda demiştir ki : 

• - Birleşik Amerika kuvvetlerinin 
~imal Afrikasında başardığı iş 8 inci 
İngiliz ordusu kumandanı general Mon· 
gomerinin mahareti ~ayesinde \'Uku 
hılmushır. Bunu farih vazncakhr.ıı 

mn ı ı 11111 ı um ı ı m ı ı ı ı t ı 

tıım 
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TARiHi ROMAN Yazan: Şahin Alıdaman 
••• 38 ••• 

Hav aksi şeytan hav! .. 
- -.-~---------~ 

ile ceUat Benli Yosmanın 'İıahveltcınesine gitmi$· 
· ıerdi, falıat orası 'lıapalıydı ••• 

- Bız biribirim 0 zi ancak öz kardeş- yi bulmak için işte bu yoldan yüriirnc-
l r gibi SC\'C'hiliriz! r<e başlamnlıyız. 

Buna n~kırı bir duygu ile sevişmeğe Benli Yo~mayı bulmak için a~ılsı~, 
kalkışmamız cok müthis bir i' olur!.. kmr kafalarında o zamana kadar hıç bır 
<lemisti. care izi belir ncıniş olan Sedefle ~IJ:crcan 

Bu' ne dr·'llekti? .. Nicin bu böyle olu- Knrn Mesudun dediğini hemen kabul 
3 ordu?. ettılcr. Fakat \·akit erken ve Be~~ Yos-

Benli Yosma ilk defo olarak hayatın- manın oyun oynadı~t kahve henuz ka
cla çok tntlı bir rüya gönniistU! Bu aşk paiı bulunuyordu. 
ı-üyası idi! Bunun hakikat olacağını Kara cellutlar kahve açılıncaya kadar 
umuyoı·du .. Simdi hayatını c;iislt ven bu .:okaklnrcla eskisi gibi bocı boşuna gczin-
bir tek ümidin1 kayb diyordu . meğe dc.>vam ettiler. 
Arlık günc.>ş doğmuc:;tu. Ortalık tama- Vnkit bir türlü geçmiyordu. Öğleye 

mıyle aydınlanım~tı. doğru tekrar Babüzzevileyc W'lerek 
Fnkat Benli Yo m::ıy. bo<: uk. r.ccPki kahvenin açılıp açılmadığını yoklamak 

gıbi sim siyah geHyo ·du!.. istediler ve bnktılar ki kahve htıla k<!pa-
Güzcl Çengi k nd~ ini tut madı. Kö- lı bulunmaktadır. 

şccle seriU duran stislü yntağın üzerine Bunu gö~n Kara 1\!Ie.:ut kaba bir kli
atıldı ve oraya yüzii koyun serilerek filr savurmaktan kendisini alamadı. 
atec:; ibi yanan elini a'nının üstüne da- Yumrukl .. rını kahve-ye doğru uzattı. 
yadı... öfkeli bir SC'S1c dedi ki: 

Derin ~ögıis sarsmtılariylc hıçkıra - Burası batakhane 'llidir, nC',rlir? Ge-
hıc::kıra ağhımnğa koyuldu . CT'leri açılıyor, gündüzleri kapalı bulu-

CELLATLAR BENLt YOSMAYI ntı.ror!.. 
BUL.1\1ACA C LIŞIYORLAR Biz şimdi efendimi7.e ne cevap vere-

BUtün Kahire adeta bir kazan, Yavuz. !im;.. . 
Ali paşanın cellt\tJan da ona kepçe ol- Kahveyi ~apalı bul~u.k ~.ıye .anlatsak 
muşlardı .. Kos koca şehrin her tnrafını ba~alım ~. hızım b~ so~Umu~~ ı~~~~k 
yokluyorlar karıstırmadık hic bir delik mı. Ya dun gece bızc soyledığı gıbı uçil
bırakmıyorl~rdı .. : • milz~ d_e .cellfıtlara teslim ?edecek olursa 

Uç kara ccl~t Yavuz Ali paşanın söy- kendımızı nnsıl kurtarırız ... Ah, bu ge
lecliğl sözlerin tesiriyle derin bir can ce ~C'dir bizim başımı_za gelenl~r? O'~ 
korkusuna tutulmu~ bulunuyorlardı. adamın ka~ıs.ında mnglfıp ~lduk. Benli 

El'mdilerinin hiç şakası olmndıi!ını Yo.<;ı;nayı elımı~d~n kaçırdık ... ? • . 

onlar da biliyorlardı. Kendileri ıçın , Sız ne dersı?nız. arkadaşlar... Şımdı 
Benli Yosmayı bulmaktan bnşkn kurtu- b z ne yaJ?nlım · .. .. . 
Juş çaresi yoktu. Eğer Çengiyi bulamı- Sedef bır az du~L~ndıikten sonra Kara 
yncak olurlarsa Mısır valisi dediğini Mesuda cevap vcrdı: . 
mutlaka yapacaktı... .~ B~nin_ı karnım, açlıktan zıt, çalıyor' 

Kara celU}tlann her UçU de o kadar Şuuhesız sız de acı.tmışsını7.dır. 
bUyUk bir korkuya tutulmuşlardı ki işte gürüy~rsunuz ki kah":.e henüz 
kendileri gibi aynı meslekten bir adamın açılmadı. Belkıde nkc;ama do ru acar
bıçağını enselerine dnyndı~ını görür gi- lar. 
bl oluyorlardı.. Şiıncli gidelim, evveltı karnımızı doy

1
u-

Bugilne kadar yilzlerce adamın knfa. •·nlım. Aç karnına Maymun oynamaz .. 
sını bir vuruşta gövdelerinden nyırdık- Karnımızı doyurduktan sonra yine 
lan hslde ş!mdi başları kesilmek nöbe- buraya geliriz. BeJkl de o ttman kahve-
ti acaba onlara mı gelmişti?.. yi açık buluruz!.. 

Ve bunu hatırlamak bile knra cellat- Çok makul olan bu teklif deı·hal itU-
ları derin bir surette titretiyordu. O ka· fokla knbul edilmişti. H<'rifler o civar
dar ki. A:U pap.nın gazeblndcn korktuk· da rastladılt1an pis bir lokantaya girdi
ları için o gece valinin saravına dönme· Jer. Tıka basa karınlarını doyurdular. 
diler... • Lokantadnn çıktıkları zaman kara cellat 

Geceyi Kahiredc gizli bir evde geçir· for benliklerini saran üztintüden kur
diler. Korkudan heriflerin gözUne hi~ tuimuş ve bas bnyağı neşelcnmi~ gibl 

Fakirlere, işçi., 
lere ve işsiz
lere yemek ____ * ___ _ 

Hallıın ve tacirlerin 80 
bin lira ltadar 

vermeleri ıazım 
Kış mevsiminde fokir halka ve bilhas

sa işçilerle işsizlere ucuz fiyatla yemek 
tcıııini hususunda Kızılay cemiyeti hn
Zll'lıklar yapmaktadır. Bu teşebbüsü ge
rek vilfiyct makamı ve gerek parti baş
kanlığı manen ve maddeten destekle
mektedir. 

K.ızılny umumi rnC'rkczinin 200.000 li
ra kadal' y:u dımı VC' hnsknca yardımlar 
temini sa.} esinde beş ay mi.iddetle famir
dc takriben 10,000 kic;iye 'her giln s1cak 
yemek verilmesi tC'min edilecektir. 

Bu hususta tncfr1etin hamiyctlcrine 
müracaat edilmesi bir zaruret olarak 
miitalaa edilmektedir. Eğer Kızılay 
umumi merkezi 200,000 liralık yardunı 
kabul ederse 80,000 liralık bir yardım da 
halktan ve tüccardan temin edilerek bu 
iş başarılacaktır. . __ ,,,,,_ __ _ 

Har. k ncu~lıvor ___ * __ _ 
Dün balıkhaneye 1700 kilo balık geti

rilmiş ve hemen satılmıştır. Balık fiyat
ları. belediyenin teşebbilsiyle bir ıız daho 
clü~üriilmüştür. Di.lnkil perakende satış
lar nşağıdaki fiyatlardan yapılm~tır: 

Çipura iri 150 kun4:, Kefal iri 100 ku
rus, Kefal küeük 70 kurus. Lidaki 70 ku
ru~. Torik 55-kuruş. Saza"'n balığı 30 ku
ruş. 

Şehrimize balık g,.tirilişi tanzim celil 
miştir. Bundan sonra daha bol balık ge
tlrileeektir. ----·----

Milli A~dın Bankası 
mensupları ve pahalıldı 

Milli Aydın h:mkası memur ve müs
tahdemleri namına gazetemize gönderi
l n bir mektup•a Milli Şefin ve bnşve
kiHn beyanatından cesaret alınarak iki 
milyon 600 bin deği'lmez ve nz gelir1i 
vatandaşı cli7.gin~iz fiyat tcreffülcrin
den korumak için nlınan tedbirlerden 
kendflcrlnin de foydalandırılmosı rica 
c<lilmektedir. 
--~ NYW---

HAMACILARIN 
KÖMÜR İHTİYACI 

uyku glıınedl.. göriiniiyorlardı ... Kannlan nçken duy- Hamamcıların ıhtiyaçlarına CC\'ap vc-
GUnUn ilk aydınlıklan boşluğu yal- duklan korkuya mukahil, şimdi tok kar- recck mikdarlarda muntazam surette 

dızlamağa başlar başlamaz kendilerini nına onların içinde BenH Yosınayı bu- Linyit kömürü temin edcmcdik1eri için 
Kahire sokaklarına attılr... lacaklarına dnir kuvvetli bir ümit uyan- l amamlarmı kafi derecede ısıtanıadık-

Cell!tlar derin bir surette §aşınnışlar- mısh... farı bildirilmektedir. Şehir halkının ve 
dı. Boşluğun arasında Benli Yosmayı Tekrar kahvehanenin önüne geldiler. l;Jlhassa fakir hıılkın sağlığı bakunın
bulmak için işe ne.reden başlamak la- Çok şükür, işte kahvehane de aÇ'llmıştı.. dnn bu jsin belediyece takip edileceği-
zım geldiğini bir tilrlU tayin edemiyor- önde Kara Mesut onun pe~inde Se- ni ümit etmekteviz. 
lardı... defle Mercnn yürUyerek hemen kahve- ,, 

O daldkada henüz tehna bulunan so- hanenin içine daldılar... ______ .., __ _ 
kaklaraa, uzun mUddet yersiz yurtsuz Kııhvede bir biz.metçi ortalığı temiz- FAZLA FİYATLA 
adamlar gibi dolaştıktnn sonra hiç far- 1iyordu... l>EYNİR SATIŞI 
kında olmadan Bnbliı:ı:evile civarına Kara Mesut bu adamın yanına kostu. 
kadar ilerlediler. Damdan di.işcr gibi çar çabuk on.:ı de- İnönü caddesinde 56 numaralı dUk-

Burada Benli Yosmanın raks ettiği eli ki; 1.fuıda manav Bekir ve Ethem Kult te-
knhve birdenbire Kara Mesudun niclı- - Bana bak!.. Biz Mı.sır valisi hazret- neke peynirini kilosunu 150 kuruştan 
na geldi!.. !erinin maiyetinde rnlısan adam1nrıyız. satbkları iddiasiyle tutulmuşlardir. 

Kara celll\t bunu hatırlar hatırlamaz Sana bir sey sormak istiyoruz. Eğer an- ----•----
durdu. Yanında'ld kara yüzlil arkadaş- lamak istediğimiz şeyi bizden gizlersen, SEBEPSİZ İS 
lannı da durdurdu. Onlara dedi ki: buradan <loğnı darağacına soluğu alır- BIRA.K'!'J"I i~. İN 

- Hay aksi Şeytan, hay!.. Geceden sın!.. V 1ı1.-
beri biz bunu nasıl oldu da dUsUnmedik? Büyük bir korkuya tutulan biçare Halkapınarda Devlet demiryollan de-
Mutlaka Şeytan bizi bu taraflara sevk adamın yüzU birden bire soldu ve keke- posunda muavin işçi Hüsnil Okan, bilfi 
etti!. liyerek: sebep işini terketti,b'i iddinsiyle adliye-

tst~ Benli Yosmanın oyun oynadığı - Aman efendimi dedi, bildiğim bir ye ·verilmştir. 
kahve ilerldl! görünüyor şimdi biz bu şey olacak olursa ben bunu sizden ne- -------------
kahveye gidelim bu yeri i§leten adam den gizleyeyim! Derhal size bildireccği
clbcttc- Uzel Cenginin oturdut~ evi bi- me emin olunuz! Buyron, .sorunuz efen-
lir!.. dim! .. Ncyl ıınlamak istiyorsunuz? .. 

EvvelA onun C\•ini öğrenelim. Çcn<ti- - BİTl\IEDİ -

~ ih Palas· 
ao a ın a Evle celer 

İ tnnbulun me5hur TnkSim Gazino u Orkestrası 
Her pazar gUnU saat 5 ten 8 e kadar ÇAYLI DANS, 

Perşembe gün1eri Yemekli Dans 
Sa) ın mUşterilerimizin nazarı dikkatine : 
Pnzarteqı gfinUndcn füöaren müzik saat 7 de başlıyacaktır .. 

ller tiirlü ziyafetler için sipari kabul olunur-

İSTANBULDA 
Su ücreti aı•tb-
tstanhul, 21 (Yeni Asır) _Şehrimiz

de Terkos suyu ücretlerine beher metre 
mtkkAbı başına 100 kuruş zam yapıl
mıştır. 

Ankara Lik maçlarında 
Gençler birliği galip 
Ankarn, 21 (Hususi) - Lik maçları

na bugün başlanmıştır. 
İlk maçı yapan Gençler birliği - Mas

kespor takımlarıdır. Maç, beşe karşı 
bir ile Gençler birliğin.in galibiyeti ile 
bıtmiştir. 

Odun ve odun kömiirü bol 

Bu hususta darlık hiç 
muhtemel görülmiyor ________ ..,_... ______ _ 

Muhtelli müesseselerin elinde amelesi için, be· 
lediyenin elinde de falı ırıer için 1'.ömür vardır •• 
Belediye reisliği dün şehrinıiz odun lcr alınını bulunmaktadır. Eğer mayi 

kömürü ve odun ihtiyacı üzerinde çalı~- mahruk temin edilir ve motörler bn§ka 
~ır. Gerek yaz mevsiminde ve gerek iı1lerc tnhsia edilmezse be§ motör on gün 
sonbaharda lzmire getirilmi!] olan odun de hjr defo İz.mire holk ihtiyacı için odun 
ve odun kömürü miktarlan geçen sene• kömürii taşıyacaktır. 
kinden çok fazladır. Yapılan hesaba gÖ• STOK KÖMÜRLER 
re bu yıl geçen SC'nekine nebetlc bir bu
çuk milyon kilo odun kömürU ve iki 
buçuk milyon kilo odun normal ihtiyaç
tan ftı.71a olarak lzmire getirilmiştir. Bu 
nyın ilk 20 güniinde Karadeniz yoliyle 
Izmirc takriben bir milyon kilo odun kö 
mürü getirilmi1 bulunmaktadır, peyder 
pey getirilmekte \'e gctiril<'ct>k olanlllr 
dn başknclır. 
E~me, Ahmetli, Banas, Savaştepe ve 

Dereköy istasyonlnr.ında tzmire sevk 
~dilmek üzere birikmiş 50 vagon kömür 
vardır. Vagon tahsis edildikçe bu kö
mürler de getirilecektir. 
Kaş, Fethiye ile Antalyanın muhtelif 

iskelclerinde Uç milyon kilo kadar odun 
könıilrU şehrimize getirilmek üzere va
sıta beklemektedir. Bunlar için İzmir· 
den Jlakil vasıtası olarak büyük motör
lü kayıklar gönderilecektir. 

Bu sene halk ~lık odun ve odun kö
mürü ihtiyacını aşağı yuknrı stok eyle
miş vaziyettedir. Bu ihtiyacını her giin 
temin edecek fakir halkın kömUrsüz 
kalmaması hususunda her türlü tedbir-

Beledi>'<~nin teşcbbUsiyle bazı iş ve
ren mlicsseseler işçileri için kömür sa
tın alarak depo rtmiş1erdir. YUn Mensu
catı 150,000 kilo, P::ımuk MensUcntı 
150,000 kilo, Şark Sanayi 200JOOO kilo, 
Tur yağ 70,000 kilı kömür nlınışlardır. 
Belediyenin elinde 200,000 kilo kömUr 
vardır. Bu kömürler kışın ameleye, be
lediyenin elindekiler de ihfyacı olan fa
kir halka \•erilecektir. 

MüBAYAATTA 1MSAK 
tzınirin bu sene odun k1imürü sıkın

tısı cekmesi icin ortada makul sayılacak 
bi rsebep göı:üleınernekt<'dir. Evlerinde 
mesela dört, beş yüz kilo kömür mev
cut olanların Mart ayı ihtiyacı isin ayrı
ca ve şimdiden toplu kömür almamaları 
halkın haftadan haftaya bir çuvalı geç
memek şartiyle kömür ihtiyacı temin 
etmesi lUzumu ileı ·ye sUrUlmektcdir. 
Bu suretle mevcut kömürler ihtiyacı 
hem fazla.siyle knr§ılayacak ve hem de 
fiyatların sebepsiz olarak yükselmesine 
manı olacaktır. 

Akar ~,.akıt yolsuzluk~arı 

Kacırılma k istenen muh-
~ . 

telif partiler tutuldu 
--------- --------

Sevlıedilme'lı üzere Basmahane istas~onuna 
teslim olanan mazot ve filitlerle alôkalı 

görülen ~ahısı ar ~a1lalandılar 
İzmirdeıı civar vilayetlere mayi mnh

ruk scvkedildiği haber alınması üzerine 
zabıta üzerinde önemle durmu~ ve sevk 
edilmek üzere Basmahane istasyonunda 
bulunan akaryakıt mayi mahruklarn el 
konulmuştur. Tafsil«t şudur: 

1 - 7 Varil içinde 1305 kilo mazo
tun Salahaddin adında bir §Mıs tarafın
<lan deıniryolları idaresine teslim edile
rek Bandırmada Niyazi adında birine 
gönderilmek üzere olduğu anlaşılmış ve 
hunlar musadere edilmiştir. 

2 - Bir varilde 147 !kilo filitin Fahri 
adında biri tarafından Susırlılcta Ahmet 
Şekere gönderilmekte olduğu anlaşılmış 
tır. 

.3 - Veli Bayat namında biri taı-afın
dan Susırlıkta Halile gönderilen altı te
nekede 83 kilo filit 'bulunmu§tur. 

4 - Beş tenekede 70 kilo fllitin yine 
Veli Bayat tarafından Okçu gölde Şa
ban Şen adına gönderildiği anlaaılmıı,;ttr. 

5 - Bir varilde 1 60 kilo iflit Sadık is 
minde biri tarafından Balıkesirde Halil 
özmelek ndına gönderilirken tutulmut
tur. 

6 - Oç varilde 406 kilo filitin Kemal 
isimli biri tarafından Ba1ıkesirin Halil 
Necatiye gönderilmek istenildiği anlaoıl
mıttır. 

1 - 19 varlde 3 15 4 kilo filit cma
nctciler birliği tarafından Bnndınnnda 
Abdurrahman özmelek namına gönde
rilirken tutulmu~r. 

Mühim bir yckune baliğ olan bu ma
zotlarla filitlerin nnsıl temin edildiği tet· 
kik edilmiş ve §U neticeye varılmıştır: 

lahaddin olduğu, ınazotlıııı Halimin 
eliy1c küçi.ik Kardiçalı hanında kahveci 
Mchmctten aldığı ve bu mazotlann MCh 
met tarafından Ali Kemal edına verU
miş olan makbu?.la Sokoni vakom şirke
tinden alınarak gönderilmekte olduğu 
meydana çıkmı~tır. Ali Kemal namına 
belediyece 5 O kiloluk bir makbuz veril
mişse de ma.kbu:t.un tahrif edilerek 50 
kilonun 1 150 kilo yapıldığı ve sahtekar
lıkla bu mazotların alındığı da iddia 
olunmaktadır. 

.3 - Emanetçiler birliği tarafından 
sevkcdilmok üzer Baamahnnc anbı:ırınn 
teslim edilen 19 varil filitin Ja:k Nasu ile 
arkada~ Yakoya ait olduE;ru ve koınia.
yoncu Hüseyin delaletiyle Mustafa ve 
Knmilden alındı 'tı, bu i§le de Kardiçalı 
hanında knhvecilik eden ve halen başka 
bir i§ten tevkif edilmiş olan Mebmedin 
alakası bulunduğu anlagılmıştır. 

Bu filitler ga7.dan imal edilmiotir. 
4 - Bir varilde Halil Özmelek namı

na gönderilen, yine bir varilde Ahmet 
Şeker adına gönderilen mayi mahrukla
nn Fahri ve Sadık tarafından temin edil 
diği nnla§llmakla beraber bu işte mümc
ar adlar kullanıldığı neticecine de vanl-
mı~tır. 

Hüviyetleri tesbit edilen Ynko, Jak, 
Halim. Hüseyin, Salahaddin ve Kamil 
tutularak dün milli korunma mahkeme· 
sine verilmişlerdir. 

Elımelı lıartı hırsızlığı?. 
İkiçe.şmelikte 352 inci sokakta 14 ya

şında Mustafa kızı. Fatma, be~ adet bU
yUk.lere mahsını ekmek kartı çalarak 
250 kurusa sattığı iddiasiylc tutulmuş-
tur. 

___ * __ _ 
Görülen aJısa'lılıflların 
derhal telafisi iın
lıiinları bulunacağı 
muhalıhcdıtır •• 

llAıiKI ut:AKOGLU 

( Bnstnrnfı J ıncl Sahifede) 

llillın sa yurdun ıııe,··wıında ndnlct 
meihımıun;ı cıı ,i!<·ni münuda ) er ,·er· 
ıuck liı11nıdır. 

Son dcfu ,·cı·ilıııi <ılun vardım Jmra· 
rındn hir noktu giize <:nrıı;ıınktadır. iki 
~üz lirndan yıık.ın nır.as nlııu dc\"let 
uıcıııııdcırı dııhi devlet ynniımıno maz
har kılındıklun lınltlc giiııdc ancnk bir 
iki füa ile aile biitçc ini tnnziın etmek 
rnechıırlyctindl• kıılı.ın sabit gelirli va
laııdaşl:ır bıı lıal\hın nıahrmn knlmı tar· 
dır. Bu noktnnııı ummııi efkarda bir 
tı:lfüıtii mc,~.tmı te,.kil eylediğinde Up
hc cclilnıenıclidiı·. 
Eğer lıiikiiıııc; bugiiııldi kudretine ''e 

inık;'mlnrma giirc mıcıık bir ınilyon alta 
) iiz bin kisiyc yardım elini uzatabile
cek i c hunun lı nifi lıo ka bir şekilde 
yapılı\bilirdi. 

l\kııııır, i~çi \'C ıuııhtnç vnsıflnrı kül 
lı:ılindc miitalfın edilir. birinci !'nfta ay
da nncak yiiz . lirnya kadar para knza
ı;aıılnr ele alınıtJ:. Bu surelJe sabit ge
lırli wıtnııda~hırdnn cu az kazancı olan
lr.r Öıı<"c himaye edilir. lılikiinıct kud
reti ve imkanları arttıkça bu mikdarın 
da maa~ öh:üsiinc göre tezyidi derpi~ 
edilirdi, 

Bu ~ekild~ki tasnif daha adilfuıc 
olurdu. 

Üç yiiz \'e~ ·a tlört yiiz lira a.} lık alan 
bir rntaııdaşa on altı kuruş on J)Qraya 
ekmek verirken eline ancak bi.· lira 
geçen diğer bir vatandaşı yinni yedi 
kuruc;a ekmek kdnriki zorunda bırak
mak c1hcttc isabetli bir hareket sayıla
maz. 

Nihayet tatbikat şahasında görülen bu 
gibi nksaklıklaruı büyük bir siirntle ve 
şefkat düşüncesiyle dcıiı:ıl telafisi ça
relerine baş vnrulaca!:'lna itimadımız 
'ordır, Ticaret vckiıletinin son tamimi 
bn itiınadımızm <'n cnnh misalidir. 

İstenilen tc:)l>ıtin de sUratle ilannli 
temenniye t:ok ~uyandır. 

HAKKIOCAKOGLll ----·----llrnunıi saf!hk doru-
muınuz nıenınunlu

ğu ınucip hi r halde ... 
~-~--'lf----

Çiçelı ~ı.sı tatlli'lıatı da· 
ha geni!letileceJı 

Ankara, 2 1 (A.A) - Son te§rinden
beri toplantılannı ynpan yükaek aıhhi 
§Ôra çalı~mıılarına son vermiştir. Yük
sek sıhhat şUıa~ı bu toplantılarında gün
deminde yazılı adli ve idııri mcsf'leleri 
tetkik ettikten sonra umumi sağlık ve 
bilhassa bulaşık hastalıklar durumunu 
gözden geçirmİ!f, Mardin, Urfa ve Siirt 
vilayetlerinde çiçek hMtalığına karşı alı
nan mücadele tedbirleri dııında diğer 
mıntakalarda dn aııı tatbikatı işinin daha 
ziyade geni~letilmcsi mütaleaııiyle umu
mi sağlık durumunun memnunluğu mu
cip bir halele olcluğu neticesine varmı~ 
tıt. 

HAVALARDA ANGLOSAKSON· 
LAR HAKtM 

(Uaştarofı 1 ınci Sahifede) 
taarruzun şimdıye kadar İtalyaya ya
pılan hlicumlar.n en şiddetlisi olduğu 
bildirilmektedir. 

1TALYAN TEBLlCt 
Roma, 21 (A.A) - İtalyan tebliği: 

Dün gece İngiliz uçakları 'forinoya ağır 
hücumlar yapmış ve ~hrin mahallel~ 
rinde büyük hasarlar olmuştur. 29 ölü 
ve 120 yaralı vardır. 

3 İngiliz uçağı düşü.rülmil§tür. 
ŞİMALDEKİ INGİLİZ HÜCUMLAR! 

t - Yeli Bayatın eevketmc°k Iatcdiği 
6 varil ve bco tenekedeki filit arabacı 
Ahmet tarafından palancılar çariısında 
1 numaralı dijkk&nda baharatçı Mehmet 
Lütfinin dükkanından alınını§ ve Meh
met Lütfü tarafından Veli Bayat mü.te
ar namı kuUanılmtJbr. 

Londra, 21 (A.A) - İngiliz uçaklan 
ş!mal Fı·ansa, Belçika ve Hollandada 
askert hedefleı·i bombalmnışlardır.. Bu 
harekattan bir uçağım z dönmemiştir. 

----·- ALMAN TEBLtOl 

2 - 1 varildeki 1 305 kilo mazotu 
Bandırmada Niyaziyc gönderenin yatak 
la 'ftgonlar 8CJVİ8İnde resturan tefi S.. 

• •• •• • . Berlln, 21 (A.A) - Alman tebliği: 
Bır ton homur 55 lıra! Batıda .i§gal altındaki memleketlerde 6 
Doktor Hu1fuibey caddesinde 33 sa- İngiliz uçağı aüşürülmüştilr. 

yılı kömUr deposunda iş yapan Kenan BtR 1NGtLtZ TEŞEBB'O'SO 
Or, bir ton Linyit kömürünü 55 liraya 19/ 20 Sonteşrin gecesi her biri ycd&-
snttığı iddiasiylc tutulmuştur. ğinde plAnör götUrmekte olan 2 uçak: 

cenup Norveç ilzerinde uçıntl§tur. Sa

FUAR GAZİNOSUNDA 
·İ=·-- ·-·-ri:~Ellüi c. 

- __ f va:l uçaklarından birisiyle 2 planör yere 
inmek zorunda bırakılmış ve içlerindeki 
bozgunculuk çıkurmağa hazırlamnıı in
san1ar tamamiyle imha 'edilmiştir. 12/ 13 ilkte~rin 1942 akpmı bir ' 

müddet bo~ kalan Ak.hisardaki evi- 1 

MEVSİMİN İLK GULUNÇLÜ VE N~ELİ FİLMi 
1 - İNGİLZC E SÖZLÜ 

AHRA -AN! 
E KARKARA KRAi.! : 

OE E. B O W • M A Y CARJ .. İSLE
., - İNGİLizcg SÖZLÜ 

EC BETCİS 
OYNIYANLAR : CAROL LOMBARD - BRİAN AHERNE 

Ml\TfNELER: G. Nöbetçisi: 2.20-5.15-8.10 .. K. Kahraman 3.55-6.50-9.45 
Cumartesi Pazar ünfori l .00 de Başlar .. 

Pazar günleri saat ı6.JO 

dan itibaren M A K 

ALLAH Cazı ile Ça~· 
lı dans ('J'EDAHSAH) 

Otobüs gazinonun ~a· 

nı l.Hqında durur-

rELEFOH : 4444 

1 
mize hırsız girerek bazı kıymetli et- ,5 
yamızı çalmıştı. i 

f i. Hırsız 17 / l l / 1942 tarihinde yaka- i 
lanmıs ve çalınan eşya ele ceçmiş- i 
tir. . 
Ba ta sayın emniyet aimiri Bay lb
rahim Ataç olmak üzere, gecc1i gün- f 
düzlü çalıŞ<ırak hır:ıız.ı çok kısa bir 1 
zamanda ek geçirmeğc muvaffak f 
olan Akhisar emniyet tcşkilahnın 
ılcıymetli unsurlarına alenen te~k-

' 1 lcür etmeyi vazife biliriz. 1 
l Bu vesile ile hakkımızda çok sami- 1 
1 mi bir alaka gösteren Akhisardıık 1 
! sayın dostlarımıza da şükTanlanmı- C 
! "! arzederiz. 1 
~ Türkiye 11 bankası A. Ş. Akhi.aar 

* GECELEYİN ALMAN HÜCUMU 
OLMADI 
Londra, 21 (A.A) - Dün (Evvelki) 

ı:;ecede Britanya Uzerinde hava faaU
!"eti olmrunıştır. 

~~.::r.r..r....-~.r.rJ.r~~ıceı:ıo~~~ 
•\ 

~ TÜRK <"E SÖZL'Ü 
;~ TÜRKÇE ŞARKil.J 

~ Köy Kızı 
s 
~ PEK VAKi DA § 

t şubesi müdürü Rifat Moralı ve eşi I 
İ Semiha Moralı 

&~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~··~ o-~·-·-·--·-· ·-· -·-·-·-o 
r AY RE ~ 
.: : ~~....-~""°°°""J"'..c-"A~ti 
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RUSLARA GORE HARP 
VAZiYETi 

(lln~tarafı ı inci Sahifede) 
b.trg alayını, 4 7 inci bisiklet ve 7 inci is
tihkum taburlo.rını. 361 inci hususi dağ 
taburunu. 2 3 iincü tnnk tümenini, 2 inci 
Romen dağ tümenini yenmişler ve bun
lara ağır kayıplar verdirmi!}lcrdir. Bun
d.ın bnsı.n kıtal.ırımız 14 tank, 7 zırhlı 
kamyon, 70 top, 30 uzun menzilli top, 
4 Ü azıın menzilli olmak i.izere 85 hn.,,•an 
topu, 85 mitralyöz. 25 5 kamyon, 18 3 
motorsiklet, bir milyondan fazla kurııun 
2 mühimmat deposu. bir yiyecek depo
s.ı ve diğer bir çok başka malzeme al
mı,,lardır. 

Bcs binci• n fazla Alman subay ve eri
nin cesedi muharebe meydanında knl
muıtır. Ynrnlıların snyı-,ı öli.ilerin sayısı
nın bir kaç mislidir. 

INGtLIZLERIN \'F.RDıôi 
TAFSii.AT 
Londra rndyosundan: Moskova rad

yosu Almanların yakın 7.amanlardn en 
büyük mağlubiyete uğradıklnrı Orjcvi
k:it e yakınındaki muharebe sahası hak
kında aşağıdaki tafsilatı vermiştir: Harp 
mcyCJanı dü~manın terkettiği binlerce 
cesetle doludur. Muazzam harp malze· 
?nesi ele geçirilmi tir. Dü~man ölüleri 
için burada kırk mezarlık yapmıstır. 

MERKF..Z CEPl 1F.SINDE. 
Merkez cephesinde şiddetli topçu nte 

şi olmakto.dır. Leningrnddn 3 günlük 
muharebeler<lr Almanlar 800 asker kay 
bctmişlerd!r. 
CETEl f~IN MU\' \FFAKtYETI..ERI 

Cephe r,PTisindc Rus çetelerinin faa
li}·eti dikkati çekmektedir. 1 3 ve 16 ikin 
d teşrin arasında 66 askeri tr<'n yoldan 
c:ıkarılmuı. 16 lokomotif tahrip edilmiş
tir. 

KARADENiZ SAHtLI ERiNDE 
Rovter muhabirine: göre batı Kafkas

ynda ·Rus kıta]arı Novoro~isk etrafında 
faaliyet gösterm<'ktedirler. Sovyet silah 
endazlan Knradenizde düsman hatları
nın gerisinde karayn çıkarılmıştır. Rus
lar buradaki garnizonu imha etmişler ve 
kayıpsız üslerine dönmüşlerdir. 

---------~~~~ TUNUSTA S \VAŞ KIZIŞTI 
(Hn)ar::ıh ı ınci Srıhifcdc) 

vetleı-iyle sık sık çarpışmaktadırlaı'. 
MİHVERLE 'JEMAS 
Londra, 21 (A.A) - Brazevil rad

yo u bildirıyor: 
Mlittefik kuv\•ctler Tunus ~ehrinin 

40 kilometre cenup doğusunda mihver 
kuvvetlcı·iylc temasta bulunuyoı·lar. 

Bizertc - Tunus arrısındaki kısım 
nıilstt na bütün Tunus toı.ırakları miit
tdikler elindedir. 

ALMANLAR SİPER KAZIYOR 
Londra, 21 (A.A) - Şimul Afrika 

ıntittefikler tebliğine göre Alman kuv· 
vetlerl Bizertin 48 kilometre cenup ba· 
tlaında siperler kazmaktadır. Almanlar 
büyük sayıda harp malzemesi toplaml§• 
lru:dır. Şiddetlı milcadelcler bekleniyor. 
İLK ÇARPIŞMALAR VE 
ALMAN ÇEKİLİŞİ 
Londı·a, 21 (A.A) - Tunus toprakla

.rmın şimal doğusunda harekatta bulu
nan milttefık orclulan ıle Tunusa çıka· 
nlmış <>lan Alman kuvvetleri arasında 
ilk olarak üç mühim çarpışına vukua 
gelmiştir. 

İlk temnsta bir Alman motörlü kolu 
geriye çekilmek z.orundn kalınıştır. İn
gıliz ve Aıneriknn kuvvetlerinin hUcu
muna uğrıyan başka iki Alınan kolu dn 
ciddi kayıplnr verdikten sonra çekil
mişlerdir. 

HER YERDE MÜTTEFiKLE· 
RIN VAZiYETi ıYi 

(Bn§fnnıfı 1 ınci Sahifede) 
MARr;şAL RO~ll\'IELt TAKIP 
8 nci İngiliz ordusu General Romıneli 

adım adım takip ediyor. Almanlar bu 
ordunun çekilişini bir saheser olarrık 
tavsif etmişlerdir. 

JAPONLARA VE AL:\I.\NLARA 
KARŞI 
Pasifik hudutlarında sava!' ı\merika

lılar için ı:afor)e ncticelenmlşlir. Orjc
nikitscde Rusların galeb<!lcri Almanla
rın bu kesimde besledikleri ümitleri 
birden hiçe indirmiştir. 

Dcyli Hcrald durumu şöyle hii'asa 
ediyor: Kuvvetlerimiz Rusya, Llbya, 
Tunus, hülasn bütiin cephelerde ilerle
mektedir. 

TUNUSTE AL.'lVIAN KUVVET! ? 
Londra. 21 (A.A) - Dcyli Tclgrnf 

yazıyor: Almanların Tunusa ne kadar 
kara ve hava kuvveti geçirdıklerlni ~im
diden trıhmine imkan yoktur. Bununfo. 
beraber mi}ttc!ik ordusu ta Derkaya ka
dar ücrlcıneğc muvaffak olmuş ve bu 
yiirtiytis csııasındn 11 Almin tankını 
t.ahrip c-tmiştir. Bu olay ve Alman kuv
vetlerinin şimal doi:rı.tda hareketsiz bir 
hnle getirilmesi General Anderc:onun 
ehemmiyeti ne olursa olsun, Alınan mu
bvemC'tiyle uğra~acak kudr('tte oldu
ğunun bir delilidir. 
Vakın ordularımızın Gobcs \'C Trrıb

lus üzerine yürtiyüşi.i şimdilik bazı 
miisküllerle karsılaşmış i.c;e de şimal 
Afrikadaki Fransız kuvvetleriyle yapı
lan isbirliği bu mii~kiilleri de bC'rtaraf 
ed('cek mahiyettedir. 

lSVtCRE GAZF.1'ELER1NtN 
F1KR1 
Bcrn, 21 (/~.Al - Gerı>k Londra, ge

rek Berlin gazeteleri Tunus hrıkkında 
pek az ıniiln1nfı yiirütliyorlar İs\•içı·n ga
zetc]('riniıı tahminlerine göre bu ilı ti
yatld"u·lık hnsını tarafa iz Yeı·meklen c>e
kinmek ınnksndındnn ileriye geliyor. 
Nuyc Zul'hE.'r Znytungun Londra mu
habirine göre bu sehirde hl.iklim süren 
kanont Tunusn acel<' asker geçirmek zo
runda knlan Alman ve ltalyanların bu 
bölged.- hnkiki durum hakkında malu
m:ıt01:z olrhıkları m"rkezind<'dir. 

Tt\ YMlSE GöRF. 
T::ıymis gazetesi diyor ki: Tunustaki 

Fınnsız kuvvetleri eğer mukavemet et
seler i Mihverin buraya asker cıknrma-
sına imkfln knlm::ızdı. · 

Taymis gazetesine göre Tunustaki 
Fmmnz kuv\'C'tlN·i hem çoktur, hem de 
iyi leçhiz edilmistir. Bundan clolnyı bu 
kuvvctlC'rin Almanlar:ı. yenilmiş olması 
Londrarla hayret uyandırını~tır. 

ALl\iAN TAJIMtl\TJ.,ERt 
Tribün Döjenev gazetesinin Bcrlin 

muh..ıbirine göre Tunusa karşı müttefik 
taarrnz.u üç noktaya toplanır gibidir ve 
gayesi Müı\·er kuvvetlerinin muhasara
sıdır. Muhabir şunları ilave ediyor: Bu
rada hiç bir asabiyete tesadüf etmedik. 
Zaten gazetelerde durum hakkında t:ım 
bfr fikir yUriltccek malılnıata malik de
ğildir. Herkesin en çok meşgul olduğu 
cihet Ronunelln rlcatidlr. 

----~.a~------
INGll i ZL ER BINGAZIYE GiRDİ 

(Kaştarah 1 inci Sahifede) 

rımızdan biri dönmemiştir. 
TRABLUS YOLUNUN 
KESİLMESİNE DOGRU 
Londra, 21 (A.A) - Çat göHi mın

Uıkasında teşkil edilen müttefik kuv
vetler grubuna mensuo kollnr ileri hn
ı eketlerine devam ederek Alage ile 
Trahlus arasındaki yolu ke ·ıneğe çalış
maktadırlar. 

MAGARİN HAVA 
MEYDANINA HÜCUM 

ALMANLARA GÖRE 
(Uaştnraiı 1 iuci Sahifede) 

mışlardır. Düşınclnın topçu mevzileri 
makineli tüfcnk rıteşine tutulmuştur. 
AMF:HIK.:\LILAR TECROBESız MI? 

Amerikan kı' ılarının haı·ekfüındnn 
hu kıtnlnrın harpte tccıiihı·siz oldukları 
unl. sıimıştır. 

Ceııup 'funustaki Dnlwr yayla:;ı do
gucla!1 batıya d'1ğru yupıl:.wak bir ileri 
lı:ırckf\t için mtlessir bir ıııfıni te!ikil 
c !mcktcdir. Bu sebeple bütlin askPri 
brckl~tlcrin s:ıhil bölge \'u deniz. iislc
rini clı• 1;:eçirrnek için yapılacağı tah-
min edihneklc<lir. 

ALMAN MÜDAFAA HATII 
Vişi, 21 (A.A) - İngiliz - Amerikan 

kuvvetleri Bizcrteye giden kıyı yolun
da miln·er kuv\'etleriylc t:arpışınaktn
aırlar. Alımın kuv\•ctleri Tunus ~ehri
nin !'·ınnl <loğtı,unda aleUıccle hazırla
d;ldr.ı·ı müdafa::ı hattını işgal etmişler
dir. Tanklar dahil, hava yolu ile gün
ckrllc:-n Alman takviyeleri Bizertcye 
kmiştiı·. 
ALM.ı\N llAV /\ HÜCUl\ILARl 
Klcrınon Ferr<ın, 21 (A.A) Ofi 

njmısının askeri muharriri yazıyor: Al
mnn lul\'a kuv\·ctleri mtiltcfikler elin
deki Bone ve Buji liın::ınlarını ve Ame
r!kalılann işgalinde bulwrnn kasaba
h.rdnki ::ısker topluluklarını şiclclclle 
bomh::ırdıınnn etmişlerdir. 
İDDİALAR 
FraılS1Z şimnl Afriknsında muharebe 

başlıyulı beri nıi~ttefikler buraya getir
djkleri gemilerin yii:r.de kırkım knybet
mi!';lcrclir. Bu kayıplar evvela Fransız 
kun•C'tlcri, sonra da Alman \'e İtalyan 
havn ve demiz kuvvetleri t::ıra!uıclan 
verdirilmiştir. 

DUHUl\I KARIŞIK 
Tunu:;t::ı vazivet hfıla <;:ok karışıktır. 
ALCV'ı.AN TF.BLiôl 
Bcrlin, 21 (AA) - Alınan tebliği: 
.Sireırnikadn ve Tun usla Cezayir hu-

dııdllnda kesif unsurları arasında muvaf
fakıyetle neticelenen savaşlar olmus ve 
düşmanın takviye kollarına kar~ı· muha
rebeler verilmi11tir. 

DENiZDE 
fngiliz - Amerikan takviye filosuna 

knrşı mücnclelede bir deni:zalt:mız Cebc
llittarıkın batısında kuvvetle himaye edil 
miş bir kafileye mensup harp malzcınc•i 
yüklü 15000 ton hncminde 3 taşıt bntır 
mı«, dördüncü bir gemiyi de torpil1cmis
tir. 

I J. \VA I JOCUMLARI 
Alman hava kuvvetleri Cezayir ve Fi

lipvilde \'e bu iki şehrin açıklarında 2 
hiiyük ticaret gemisine tam İsabetler 
kaydetmİ§Iİr. I Tnva meydanlariy2e de
miryolu. tesislerine de hücum edllmiştir. 
Hnngarl ır ve yerdeki uçaklar yalılmış
tıı. 

ffALYAN TEBLiöi 
Roma, 21 (A.A) - ftnlyaft tebliği: 
Cezayir ile Tunus bölgesinde keşif 

unsurları arasında lehimize çarpışmalar 

r"'Ta;;c_!~;~J.»Cı Türk hava kurumu Ay .. 
i BUGUNKU NESRIYlT d b . d 
r.r;~~~;.~~~~~-::~~:-:: ın şu esın en: 
11 8.32 Mi.izik pl. 8.40 Ajans haberleri.. Kurbnn bayramında mıntalCnnııLdnn toplanacak deriler, 18/ 11 1942 tarihin-
8.55 - !>.30 l\Hizik pl. 12.30 Program ve den 8/ 12/942 tarihine kadar 20 gün müddetle uçık artırmaya çıkanlmıstır. 
ıPemlcl::el sa::ıt a,y~m, 12.3~ Mi.izik (pl.) 18/ 12/942 salt güni.i «aat J 8 de ihalesi ynpılacnktır. On bin deri kuru taca" 
~2.45 .\jaııs habcı·lcri 13.00 MU.dk: Fa- muntazam \'e bilhassa bu iş için yapılmış deri kurutma yerimiz vardır. Talip 
~ıl şarkılurı rn.:rn - 14.:JO • lüzik : Rad- olanlar İzmir, Aydın. Uşak, Manisa, Denizli ve Akhisar şubelerindeki şartnıl· 

melerimi:zi görebilirler. Muvakkat temin ut akçe i 1000 liradır. 
yo srılon orkcstr~sı 18.00 Prugı·am ve Ayni giin barsakların da ihalesi ynpılncaktır. 
mcııılckct saat :ıyarı, 18.0'.ı Müzik: Rad· Barsakların teminat akçesi iki yüz lire dır. 
yo dnns oı·kcstr.ısı 18.45 Müzik : Saz 20 22 24 26 6536 {2974) 

eserleri 19.00 Kvnuşmn (Zır:ıat saati .. ) 
19.15 Mii.1.ik : :-;arkı ve türküler 19.30 
Memleket mat ayan ve njans habe,rle
ri 19.15 Serbest 10 Dnkika 19.55 l\fözik 
Hi.izzaın mnka ı11ndnn şarkılar ... 20.15 
Konuşma (Dert·eşme saati..) 20.:10 Mü-
z!k : Lekeu - Sonat 21.00 Ko:ıuşma .. 
(Evin saati..) 2115 1\lüzik : Şarkılar .. 
21.50 Ankara ...ı0nbalıa1' at koşularının 
neticeleri 22.00 Mi.izik pl. 22.30 Memle
ket .snnt nyaı·ı \'C ajans haberleri 22.45 
22.50 Y armki program \"l'! kaprını~ .. 

Meşhur blr clld mütehassısı

nın şayanı hayret keşrı olan ve 
cBİOCEL> tabir <!dilen kıymeti! \'e• 
·gençleştirici cild unsuru şlındtı 
(pembe renkteki) Toknlon kremi-

• ııln terkibinde bulunuyor. Omıı 
her akŞı:un ynlmnzdnn evvel sü
rünüz ve her sabah d:lhn genç 
'uyanınız. Oilndüzlerl de beyaz 
renkte <ya~sız> Tokalon kremin\ 
kullanmı?.. Clldl beyazlatır, taze
leştlrlr ve kadife gibl yumuşatır. 

' 

T. C. Ziraat Bankası 
Kuruluş tarihi : ısss 

Sermayesi: ıoo.ooo.onn Türk lirası .. 
$ube ve ajan adedi ~ 26'l 

Zira ve licart her ne\i Banka munmclelcri 

PARA BİRiKTiRENLERE 28.800 LiRA 
İKRAMİYE VERECEK 

Ziraat bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hes:ıplannda en az (50) 
lire bulıınanlanı senede 4 defa çekilecek kur'a Ue aşaf?ıdaki plana göre lk· 
rarnlye dağıtılacaktır 

4 Adet 
( 

• 
• 
• 

LOOO Liralık i.000 Ura 
soo • 2.000 • 
2.'lO • LOOO ı 

40 • 100 • 4.000 • 
100 • !>O • 5.000 • 
120 • tO • 4.800 • 
160 • 20 • 3.200 • 

UlKKA'I : Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 lıradan aşağı düşml· 
yenlere ikramiye çıktığı takdirde yüzde 20 fnz.!asiyle verilecektir. 

(Kur'alar senede '4 deta, 11 Ha:man 1 l Eylul, 11 Birincikllnun 11 Matt 
tarihlerinde çekilecektir.) , 

olmu§ ve dütrman zayiata uğrayarak ge- ---------------

~·ili~-:§ riyo çcldlmittir. 
Alman ve ltalyan savaş uçakları, Tu

nus ve Cezayir liman ve meydanlanna 
hücum etm~ Te yerde t 3 dii,man uçağı 
yakılmıştır. llir uçağımız kayıptır . ___ ,,,,.,,.,,,,.,.,.,,,,. __ _ 

B. Çörçilin oğlu da 
$imal Alrikada 
Londra, 21 (A.A) - İngiliz başvekili 

Vinston Çöt·çilin oğlu Şimal Afriknda 
harp eden komandor birliklerinde bu
lunmaktadır. 

Borsa 

Eşref paşada Kutipoğlu cadde-i 
sinde Kh-emit ocı:tğt ınevkiinde ve 
cadde ilzeriııde 1091 ada bir parsel 

S numaralı 270 metre murabbaı bir 

'

parça yine nynı mevkide 1094 ada § 
ve bir parsel numaralı 1300 metre IS 

S muntbhaı bir pnrçn, yine aynı mev· 
9 kide caddeve cok yakın 1097 ada ve 
~ (36) parsei nu~naralı SflO metre ınu-
S rabbaı bir parça yani cem'an (3) ~ 
8 parça arsa satılıktır. Taliplerin 1 
·~ Oclun pazarında Ömer Kahraman 
S Tuh::ıfiye ticarethanesine mürncnat-
_,, ları l - 5 (2977) 
lO'°.ı'OPJ'"..O~~~_,._,._,_,~ 

f" 

K~idclcr: 2 Şubat, 4 Mayıı;, 3 Ağu.to , 2 ikinci tc.rin tarihlrrinde ynpthr .. 

ı 

3 
2 
:ı 

10 
411 

50 
200 
200 

J 9 "2 İKRAMİYELERİ ... 
adet 2000 Liralık 2000 
ndct 1000 l,irnhk 3000 
adet 750 Liralık 1500 
adet 500 Liralık 1500 
adet 250 Liralık 2500 
ntlet 100 Liralık 4000 
adet 5U Liralık 2500 
ndet 25 Lirnlık 5000 
ııdct 10 Lirnhk 2000 

Ura 
Lira 
Lira 
Lira 
Ura 
Lira 
f..ira 
Ura 
Ura 

OKSÜRENLERE: KAT~AN HAKKI EKREM Londra, 21 (A.A) - Amerikan ve 
İngiliz snvas ekıpleri Tunusta ilk bü
yük çarpışmada bir Alman zırhlı ko
lunun takriben liçtc bir kuvvetini tah
rip etmişler ve bu suretle diğer iki ko
lu da kaçınağn mecbur bırakılmışlat
dır. Bu harekat mtittefik kıtalar bir 
çok lstıknmetten Bizerte ve Tunus şc· 
birlerine doğru ılerlerkcn Bizeı teye 50 
60 kilometre mesafede vukua gelıniş
tıı·. 

Kahire, 21 (A.A) - Amerıkan bom
ba uçakları Bingazi ve Elageyla arasın
da düşmanm 1\'Iagarin hava meydanına 
hücum ederek n1ühim tahribat yapmış
lnrdır. 

ÜZÜI\I 
479 İnhisarlaı 49 
338 Melunet K~akçı 57 
189 H. Alanyalı 55 50 
139 P. Mikaıcf 56 
12G N. ve K. Beşikçi 60 

58 50 
60 
58 50 
58 50 
60 

tZM1R BELEDtYEStNDEN: 

Altınrüya 
KOLON~ASI 

MİHVER MEYDANLARINA HÜCUM 
Loııdrn, 18 ( A.A) - Şimal Afrıka 

kuv\'etlerı kanırgfıhının tebliği : Bri
tanyn \'e Amcnknn ağır bomba uçak
ları Bizeı te ve Tunustaki meydanlara 
başarı ile hücum etmişlerdir .. 

Dokuz düşma•ı uçağı düşürülmüştür. 

lY'lAL'l'A'i A HÜCUM 
goEMEDİLER 
Mnltaya akın teşcbbüstinde bulunan 

hır dü man havn fılosu sahilden geriye 
dönmeğc mecbur edilmiştir. 

BOTON SlRE.NAiK/, lNGiUZLE.RDE 

l20 Eylp Knpıan 53 50 
98 M. Portııkal 55 50 
GS Faik To;catlı GO 
49 j. Kohe.ı 51 
54 Mehmet Eronart 62 50 
42 Mahmut Yorgancı 61 
4 7 Şaban Özşınlnk 60 
42 M. Salt Usta o. 56 
39 P. Klnrk N. Mi. 56 50 
25 Rifat Tarhan 62 

57 
59 
60 
55 50 
62 50 
61 
62 
62 50 

izmiri Jıolonyası i!e 
meşhur eden Eczacı 
Kemal Kamil Altta· 
şın şaheser!, bir sa .. 

naı harifıası.. 
Bizim knyıbımız sltı uçaktır. 
CEZAYİRDE TEHLIKE İŞARETİ 
Cezayir, 21 (AA) - DUn burada 

iki tehlike işareu verilmiştir.. Bir kaç 
bomba dü.,c:mUs Ye bir mikdar hasRra 
sr:bep olmu tur. Uçnk savarlar ve av
cılar dcrhnl fani;yetc geçmişlerdir. Ta
arruz kısa sürmUstüı·. 

Londra, 21 (A.A) - Royterin husu
si muhabirı bildiriyor: Bingazlnin bo
şaltılması üzerine blitiln Sirenaika İn
ç:lizlerin elindedir. Buna sebep bir 
Iı:giliz. zırhlı kolunun çöl yolundan iler-
1.yerek Alınanların ricat yolunu kes
mek tehdidini arzetmesidir. Düşmanın 
Uıbiycsi Antelap tepelerinde bir müd
det mukavemet ederek sekizinci ordu
nun Heri harekt:tini yavaşlatmaktı.. Bu 

22 İnan şir. 58 
20 Hamdi Alpman 61 50 
19 ŞUkrü Uğur 60 

58 
62 
58 
61 50 
60 
60 

1 - Şükrü Saraçoğlu bulv<?ı:ının ,İs
met paşa bulvarı ile Kii.ı.ım Dirik cad
desi arasındaki kısmının ve Necatı bey 
caddesinin, Gnzi ve İsmet paşa bulvan 
arasındaki kısmının parke taslnriyle 
yeniden yapılması ve Şiikrü Sa
raçoğlu bulvarının Gazi bulvarı ile Ka
zım Dirik caddesi arasındaki adi tıışlnr· 
la döşenmiş kısmının parke taşlariyle 
esaslı tamiri, fon işleri müdiirlliğtindeki 
keşif ve şartnamesi veçhile yeniden ka
palı znrflı eksiltmeye konulmuştur. Ke
şif bedeli 36088 ıira 38 kuruş, muvakkat 
teminatı 2706 lira 60 kuruştur. thalesi 
23/11/1942 Pnznrtesi günün saat 16.:}0 
dadır. 2490 sayılı kanunun tarifatı da- OEPO.· 1-lilal Ec. ·zarıe İ 
bilinde hazırlanmış teklif mektuplan 
ihale günü nzfımi saat 15,30 ıı kadar cn-

FRANSIZ TEBLİGİ 
Cezayir, 21 (A.A) - Şimal Fransız 

Afrikası umumi knrargiihının 2 numn
ralı tebliği sakin bir gUn r,eçirildiğini 
ve düşmanın yeniden hücum etmediği
nı bildiriyor. 

SIC'ILY A B0:\1B.\LANDl 
K bire, 21 (A.A) - Maltadakı ln

giliz uçakla ı, dün gece mihverin Sic.il
:vndaki hav meydanlarını bombalamış
lardır --·----A.lmanıa~a göre 

De iz er e hazandılı· 
ları muvaff alııvetler 
Berlin, 21 {A.A) - Alınan tebliği: 

Hususi bir tebliğ ile de bildirildiği gibi 
Alınan deniz.nltıları şimal Atlantikte bir 
kafiley hilcum etmisler ve günlerce de
v m n çetin ıxıvaşta 78000 ton hac
ntlndC' 15 \"apur, 2 muhrip ve bir korvet 
hcıtınnı lnıdır.4 gemi de hasara uğratıl
m stır Bundan başka Alman denizaltı· 

ı ı · :ıl \'t.: n rkez Amerika sularmda 
Ümıtbuın ı doğusunda 42.000 tonila-

• luk 8 mi batırnu.~lardır. Bu suretle 
J m. n bahsi geçen himaye kuvvetl& 
ıd n ba ka yeniden 120.000 ton hac· 

~ C''ll. ka~·betmiştir. 

manevra akim kaimıştır. 
BİNGAZİNİN KIY?o.U:.'Tİ 
Bu defa Bingazide elimize cok esir 

geçmemiştir. Zira şehrin zaptı geçen 
defa olduğu gibi Bingazi kapılarında 
verilen muzaffer bir meydan muhare-
besinin neticesi değildir. Maamafih bu 
işgal büHin harp müddetince silrccek
tr. Bingazi temizlenir temizlenmez eU
mizde çok önemli bir üs olacaktır. 
Bing~i burnundan İtalyaya olan me

ımfc 72 mildir. Buradan İtalyan şehir
lerini daha tesirli bir surette bombala· 
rnak için istifade edilecektir. Bingazi 
c!oğu Akdeniz yollarımızın emniyeı! 
için de bize e<ok değerli avantajlar te· 
min edecektir. Tunus ve Trablusa kar
şt hareketlerlmızdc kuvvetlerimiz bu 
kıymetli üsten geniş ölçüde faydalana· 
caklardır. 

1T AL YAN TEBLlöt 
Roma, 21 (A.A) - Tebliğ: Sirenal· 

kado. keşif unsurları arasında muharebe
ler knydedilmİ§tir. Savaş uçaklarunız 
düşman topluluklannı bombalamış ve 
yerde uçaklar yakılmı~tır. 

Askeri tesislerin tahn'binden sonra 
Bingazi tahliye edilmiftir. Bu şehir bu 
suretle Gçüncii defn olarak dli!•manın eli 
ne geçmi!tir. 

10 Mestan Atalrul 60 
6 Leblebici İsmail 70 

18 D. Cafer 57 25 
1950 Yckfuı 

~09689 Eski yeldlıı 
211639 Umumt yek<ln 

No. 7 
No. 8 
No. 9 
No. 10 

İNCİR 
27 Fümige 

22495 Eski yck-fuı 
22522 Urnunı! yekUn 

ZAHİRE 
103 çuval Susam 

15 çuval Fn:.-ulye 

80 

65 
53 

70 
57 25 

56 
57 
59 
62 

85 

65 
58 

cümı.m riyasetine verilir. Parası arttır
maya çıkanlacak arsa bedeliyle ödene
cektir. 

2 - İsmet Kaptan mahallesi 1334, 
1335, 1362, 1363, ve 1370 sayılı so
kaklarda yeniden 2436 metre murabbaı 
kesme taşlarla döşeme yapılması ve 
1360, 1361 sayılı sokaklarda mevcut 
1025 metre murabbaı döşemenin kesme 
taşlarla esaslı tamiri ve 1362 sayılı so
kakta yeniden 150 metre boyda kanali
zasyon yapılması işleri, fen işleri mü-
d~rlilğfuıdeki keşif ve şartnamesi veç
hile kapalı znrflı eksiltmeye konulmuş
tur. Keşif bedeli 20Ô39 lira 15 kuruş, 
muvakkat teminatı 1502 lira 95 kuruş
tur. İhalesi 23/11/1942 Pazartesi günü 

SaHldi MalmüdF.irlüilt:nden: 
1 - Salihli kaz.ası hududu dahilinde bulunan Marmara gölünde 16/ 11 / 

942 tarihinden 16/ 1 l /945 tarihine kadar üç sene müddetle balık avlama hakkı 
ile % 12 saydiye resmi 16/ 1 1 /942 tarihinden itibaren on beş gün müddetle 
nçık artınnnya konulmuş ihale 1/12/942 tarihine tcsadü salı günü saat 14 te 
mal müdürlüğünde rnütenekkil komisyonda yapılacaktır. 

2 - Muhammen bedeli 5 7453 liradır. 
3 - Muvakkat teminat ~, 1 buçuktnn 41 2 3 lira olup ihaleyi müteakip işbu 

teminat < ( 15 şe iblo.ğ olunur. 
4 - Avlanacak balıkların beherinin sıkleti 641 5 gramdan aşağı olmayacak-

tır. 

S - .,_artnnme bu ilSnın yapıldığı mal dairesinde bedelsiz olarak görülür. 
6 - Fazln malumat almak isteyen1erin Snlihli nınl müdürlüğüne müracaatlan 

ilan olunur. 19 22 25 28 6366 (2968) 

rak makbuzlariyle ihale tarihi olan 1 
12/942 pazartesi günü saat 16 da encü
mene mürncaatlan. 

22 26 30 5 (2987) 

* 

tarifat1 dahilinde hazırlanmış teklif mek· 
t plan iho.le günü azami saat 15,30 a 
kadar encümen riyasetine verilir. 

~~/.r.r.J'Y'..o'.XlCc:ıc:ıc=oaocc:ıc:ıı::ıc:ıoP ••• o~ıf": saat 16,30 dadır. 2490 sayılı kanunun 
N K A R Ş 1 Y A K A ~ tarifatı dahilinde hazırlanmış teklif 

MAKBULE KEBARE ~ mektuplan_;ihnle gl!11ü a~t saat !5,30 a 
Dikio yurdunun 1942 yaz devresi 8 kadar encumcn nyasetınc verilir. Pa

mezunlan diplomalannı aldılar. ~; rası müzayedeye çıkarılacak arsa muka-
•• .. • • • • O bilinde ödenecektir. 1 - Şükrü Kaya bulvarının, Dr. Mus-

Önumu:zdeki kıt devresı ıçm devam ~ 8 13 18 22 6347 (2880) tafa Envc.r caddceııinden 26 ağustos 

2 - Şükrü Kaya bulvannın, Dr. Muı 
tafa Enver cadde3inden itibaren 26 ağus 
tos meydanı istiknmetinde 550 metre 
boyda bir tnraf yolun yeniden parke tat 
lariyle döşemesi işi, fen işleri müdürlü
ğiindeki ke!!İf ve şartnamesi vı;;ehiyle ka
nalı zarflı eksiltmeye konulmuştur. Kc-

eden kayıt muamelesi yakında ka· ~ ' ' ' meydanına kadar olan kısmındaki bir ta 
panacak derslere bqlanacaktır. BCI S * ayda Maarif müdürlüğünden nıu- R raf yolun mevcut dö§emesi sökiilcrek 

Otobüs müstahdenllerine kuma§! bele parke taşlariylc esaslı tamiri iti. fen işlc-
saddak diploma verilir. · t• diyeden verilmek üzere 33 adet kaput ri müdürlüğündeki keşif ve şartnamesi 
Kayıt saatleri : Pazardan maada ~ yapbnlnuw, yan i~leri müdürlüğündeki veçhile kapalı :zarflı eksiltmeye konul-

hAdgün .aa;ahle~ ~ 1 ~ ~· ~ prtnameei veçhile açık eksiltmeye ko- mUJtUY. Keşif bedcli 2969 l lira 60 ku-
k kcaN. Sl§ıy emıtça pafll ~ nulmu~tur. Muhammen bedeli 495 lira ruş, muvakkat teminatı 2226 lira 87 ku-

ı~5a ıt 
19 

(
2924

) ~ muvakkat teminab 37 lira 15 kuruşhır. ruştur. thalcsi 7/12/942 pazartesi günü 
Jl Taliplerin teminab iı bankasına yatıra· saat 16,30 dadır. 2490 sayılı kanunun 

'f bedeli 2 7138 lira muvakkat teminab 
2035 lira 35 kuruştur. ihalesi 7/12/942 
pazartesi günü saat 16,30 dadır. 2490 
"ayılı kanunun tarifntı dahilinde hazır
lanmış teklif mektuplan ihale günü nza
mi saat ı 5, 30 a kadar encümen riyase
tine verilir. 22 26 30 5 (2988) 
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liarp ' 'aziyetlerinr. asker gciı,ii}1 lt~ bakış JAPONLARLA SAVAŞ AKDENIZOE TEHLiKE 
--------------------·- ___ *___ *---

Mihverin ''Tunus - rab- Guadel Ka- 1\!Eaynli bö -
'bat na da 1 bi11 geler gel ,, arasındaki ir 

kesilmişe benziyor 
•loun111nas1 '' nrıan sıı la rı nda! 

- - _ ... ..,,,,,,.,,,.--
veri vaziyetini k netaı•m iç·n ~en~7.tlenı 

i!s·· -İngirz gerilerine bir h ·· cum eseb 
de bulunmas ıt m te ıeı .• 

Rad~o gazetesine gelen h,ıb<.'rl<.'ıc:- gö- ve denizden bir hareket ynpması ıhti
re İngiliz motörlü kuvvetleri Lıbyacla mali hiç tc uzak olmayan bir ihtimal
Agccla byuyı da geri bırakarak El.ıceyla- dir. Almanların Girittcn harl'kc-tc gcç
nın 61 kilometre kadar yakınlarına so- mclcri ihtimali de vardır; 
kulınuslnrdır. Şimdi burada muharebe- Bugtin sekizinci ordunun, bin kilo
lerin ba.cılamış olması muhtemeldir. Mn- m treden fazla bir sahil boyunda, her 
reşal Rommel, Elaceyladn kalacak mı- hangi bir taraftan gelecek harekete kar
dır? Bu, çok şüphelidir. Çünkü Çat gö- şı mtidafoada bulunması kolay bir iş dc
lündcn yürüyen müttefik kuvvetleri ğildir. Gerçc sekizinci ordu çok üstün 
daha fazla ilerlediği takdirde Rommclin durumdadır, bwrn Mihver de itiraf ct-
300 - 400 kilometrelik susuz çölü geçe- mektedir. Fnkat .Alnmnların havadan 
rek Trablusa çekilmesi ihtimali daha . ve denizden bir harekette bulunması da 
kuvvetlidir. mümkündür. Yalnız böyle bir hareket-

Çat gölünden ilerleyen müttefik kuv- te şansın daha ziyade İngilizler tarafın
vctlcrinin 10 binden çok fazla oldu[;.'ll- da olduğu söylenebilir. 
nu, malzeme bakımından da çok yüksek TUNUSTAKt MUHAREBELER 
bir durum arzettiği anlaşılmakl.atır. 

TUNUSTAKt HAREKETLER 
En mühim mesele, TrabllLcı hududuna 

Tunustan ilerleyen mütteiil<lerin vazi
yetidir. Bu kuvvetler, Tunusu ikiye ayı
ran ŞalU:ılcedid gölünü asmağa muvaf
fak olurlarsa, bütün Rommel 1...-uvvetleri 
batı, doğu ve cenuptan yürüyen üç kuv
vet arasına girmiş olacak ve kalacaktır. 

MtHVER NE YAPACAK ? 
Bir rivayete göre, Yunan sularındaki 

bütün vapurlara meçhul bir semte hare
ket etmeleri bildirilmiştir, ttalyan filosu 
da Yunan sularına kaydırılmıştır. Ha
ber doğru ise, bu hadiselerin Rommel 
ordusunun akıbetiyle ilgisi bilyüktür. 
İtalyan donanmasının bu bölgeye inti
kalini yalnız Rom.melin durumiyle ilgili 
tönucmek de lazımdır. Çok müşkuı 
durumda kalmış olan Mihver kuvvetle
rinin Mısıra veya Sirenaikaya havadan 

•• 

Tunustaki vaziyete dair gelen haber
lere göre Tunus - Cezayir hududunda 
Mihver kuvvetleri geriye atılmış, bir 
kısım müttefik kuvvetler Tunusun ce· 
nubundaki Hammancye inmeğe muvnf
fak olmus ve Tunustaki Mihver kuvvet
lerinin Tunus - Trablus hududundaki 
İtalyan Generali Bastikonun kuvvetlE'
riylc irlibatını kesmiştir. 

Londra radyosunun Bulgarca yayı
nında bildirilmiş o1an bu habere inaıı
mnk mümkündür. Müttefik kuvvetlerin 
karşılannda hafif bir kuvvet bulunca 
bunları Hammame koyundan atmış ol
maları ihtimali vardır. 
Almanların Tunusa y ııiden kuvvet

ler getirdikleri de bildirilmektedir. Bu 
sebeple büyük muharebelerin bir iki 
güne kadar bas1amnsını beklemek do!:rru 
olur. 

• anlara ~ore ya ar 

•• a on o 
-*

apon ar.: dün 
len eniz kayıı 

•• u 

esk: tay ~laı•ı dan 
başı a«n ~ •• 

Prnrı Hnrbour 21 (A.A) - Bır Amc
, k n :., rl!;.,ınin kumandanı Guadalka
rnr muhr-n'belc-: ndc on bin j, pon as
l·erinin öldi.iğünu söyl~miştir. 

V,ı~ington, 21 (A.A) - Japonhırın 
Gundulkanardn knraya çıkardııdarı bin 
beş yüz a kcrin yarı<.ı telef olmuş, ya
n:;ı ormanlara kr.cmı.1tır. 

Bahriye nazırı albay Knok~ Salomon 
• dalarında b::ıtır.lclığı eli.in bıldirilcn 
lınrp gemilerinin evvelki tebliğlerde bil
ci..rilcn gemi yc.ifıntına dahil o1madığı
nı söylemiştir. 

Buin limanıı da Japon gemilcrinp hü
cum edilmiştir. 14 Japon tayyaresi tah
rip edilmistir. 

Vaı:;ington, 21 (A.A) - Yeni Kale
donya ndasındaki Amerikan ve Fran
s.z a ker1erini takviye için buraya iyi 
tc;çhiz edilm;~ Y1::ni Zelond askerlc-ri çı
karılm~ır. 

Lonclra, 21 (A.A) - Royterin Salo
monlardal.i munabirine göre Japonları 
Buna ve Guna köprü başından atmak 
ıçin müttefikler,n daha büyük gayret
ıer sarfetmesi için icap edecektir.. Bu 
rarckct Miln ki"irfeziyle Yeni Ginedeki 
l•nreketlerden dr.hn gi.iç olacaktır. Kan
i•, göğiis göğiisc muharebeler vuku bu
l:ıcnktır. 

Mclburn, 21 lAA) - General .!\hık 
Artiir kurargfıhının tebliği : Buna ve 
Guna arasındaki dar seritte !'iddctli bir 
s<.vas olmaktadır. 

Mclburn, 21 (A.A) Buıuı ve Guna 

Aşağı Do ' 

l !yı şeridi üzer nde cereyan edı=n şid
cıctli savaşlara tava kuvvetlerimiz iş
tirak etmişlerdir Buradrıki hava .mey
cianlarına muvafü,kıyctli hücumlar ya
pılmıştır. Ycı·deki u<;<ıklara isabetler 
kaydedilmiştir. Ardavede bir Japon av-

• cısını denize diiştirdilk. Mmıatok ve 
Bokonn mcyd:ın!nrma da taan·uz edil
miştir. 

• 
ır s 

u onn, Kafkasya ve us a ~ 
cumları a • aldı .. u e an ci a m a 

mı$ Rus m ·· stahke n mevzii alındı.. 
Berl.in, 21 (A.A) - Tebliğ: Terek geçıneğe muvaffak olnn takviyeli bir 

çevresinde Ruslar inatçı hücumlar yap- Sovyet süvari alayı çevrilmiş ve yok 
mıştır. Düşman şimdiye kadar olduğu cd"lmiştir. 
gibi ağır kayıplara uğratılarak püskUr- Nl!.'V A ClVARINDA 
tülmüştür. Bu kesimde cereyan eden ta- Düşmnnın bir çok hücumbotlariyle 
arruz ve müdafaa savaşlarında 25 1lk- Nevayı geçmek tt'~ebbüsü kıtalanmızın 
teşrinden 19 Sonteşrine kadar 18300 esir toplu müdafaa atesinin tesiriyle akim 
alınmış, 589 tank, 283 top, 930 ağır piya- kalmıştır. 
de silfilıı tahrip edilmiş veya ele geçiril- Bu cephede inatla müdafaa edilen 60 
miştir. Rus nıiistahkem mevkii ele geçirilmi§-

STALtNGRADDA ür. 
Stalingradın cenubwıda ve Kalmoklar Hücum kıtalarının bu hareketi csnn--

hoı.kınnda Ruslar tanklar himayesinde sında silahlı S. S. lcrden miirekkep bir 
büyük kuvvetlerle taarruz. etmişler ve teşkil bir çok muharebe mevzilerini tah
bu hücumlarda bir düşman motörlii kı- rip elnıiş ve ağır kayıplar verdirmistir. 
t.'lsı dağıtılmıştır. MORMANSKTA 
Asağı Donda Alman ve Rumeıı kıta- Hava kuvvetlerimiz Mormansk demir-

lnnnın inatçı müdafaa muharebeleri yolunun bir kısmına tesirli bir hücum 
devnm ediyor. Mevzilerimiz arasından yapmıştır. 

er·ka ve 
• se 

• 1 Jls 
e 

... y e o -
• 
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E VATORDA USLER 
TEJll EDILOI 

Lndrn 21 (A.A) - Meksikodan bU
(j riliyor: 
Ekvatoı cümlıurreisi üsler kurulmak 

üzere birleşik Aınerikaya bazı yerlcı· 

vcrıldigini bildirmiştir. 

Nık Karter!n yeni eseri .. ., .,, 
a t e 

(SKY MURDER) 
Lloyd Nolan _ Lynn Barri 

Kanunda 
1 açılmaz § 

<PİER 13) ı~ 
Bu ık Artısl - Kücük Yıldız 

SHİRLEY TEMPLE 

1Zl ~ 
(Just a Rouııd the Coıner) 1 

SFANSLAR: 11.30-15.30-19.30 dr.I 
Cumartesi, Pazar 9.00 DA .. 

' ~ ........................ .,,,..,,.....ç7...o-..r~..o"".r.r..r.r..r/.~~:r.J: • 

'---·*---
' GİLIZ TE ı 

CEVAPLAR 
Londra, 21 (A."A) - Şimal Afrika 

hareketleri münasebetiyle İspanya ve 
Portekiz hükümetlerine teminat veren 
mektupların cevaplarının Londraya gel
dıği resmen bildııilmiştir. 
İspanya hükümeti bu teminatın min

nettarlıkla alındığını bildirmiş, Porte
k!z hilkümeti de teminatı hususi bir 
memnuniyetle aldığım bildirmiştir. 

USYA 
Ala ka ye un an 
ar ala 

Vaşington, 21 (AA) - BilyUk yeni 
Alaska yolunda!l ilk defa olarak şimali 
Amerikadan gelen iaşe ve harp malze
mesi geçmıştir. 2500 kilometrelik olan 
bu yol geçen gün açılmıştır. 

"'111'6.ıLY.G.:..- A R. ~ A 
A 

Londra, 21 (A.A) Mi.ittefikler 
umumi kararg!lbının bir tebliğine göre 
s mal Afrikada müttefik hareketi lc
h;nde bulundukları için tevkif edilen 
ve takibata uğrıyanlar h kl,ında umu
mi nf ilfm C!dilmıştir. 

Yeni Delhi, 21 (A.A) - İngiliz bom
ba uçakları dün gece Birmnnyadn Ja
µonlarm elinde bulunan bir hava mey
annuu bombruamışlardır. Hava üslerin
cit infilakJar r,öri.ilmiiştür. 

Japonlar İngilız uçaklarını karşıla
mağcı teşcbhi.is ~tınişlerse de temasa ge
fomeınislerdir. İngilız ucak1arının hepsi 
ilslerine dönmüs1i.ir. 

Çunking, 21 (AA) - Hunaıı, Ku
L'lntung ve Şantungta dağınık savaşlar 
olmoktadır. Kuantuııgun cenubundn 
harp siddctle devam ediyor. 

---- ----
uzaffei Amerilıan 

huı andaıı arı terf~ 
ettirildi .. 
Vaşington, 21 (A.A) - Cenup Pasi

f!k Amerikan deniz kuvvetlerinin ko
mutanı v~ Saloınon deniz muharebesi
r.in gahbi vis Amiral Helsey dün reis 
Ruzvelt tnrafından amirallık rütbesine 
çıkarılmıştır. Rı...zvelt Tokyo akınını 
tdnre eden ve şimdi şimal Afrikadalci 
Amerikan hava kuvvetlerinin komuta
nı general Delislı orgeneral rütbesine 
ve şimal Afrikaya çıkarma hareketleri
ni idare eden ve bu ha ... ckatta esas rolü 
<:.ymyan kontr amial Heviti vis amiral 
rütbesine yükseıtmiştir. 

---- ----
acar ve umen er 

. edalı"' m müba efesi 
:va tıl r ... 
Budnpeşte, 21 (A.A) - Maearist.an

da mahkfun edı.en Rumen siyasi mah
f.-Ctmlardan 21 mevkuf ile Macar mah
kfunlnrı 18 sonteşrinde hudutta bir is
Uosl'onda mübadele edilmiştir. 

---- ----

r•hve • n 
e fa • l a 

----,'-k----
B ir y a milıver u23oon, 
Ameri a n soan tayya· 

re ya ı r-
vaşington. 21 (A.A) - Yüksek hü

kilmet mnhfillerindc bildirildiğine göre 
yalnız. Amerikada bütün Mihver deviet
leri tayyare imalatını karşılayacak ka
dar tayyare yapılmaktadır. Almanya, 
İtalyn ve japonya da ayda 2300 uçak 
} npıldığı halde Amerikada ayda 4800 
uçak yapılmaktadır. 

n· şletildi 
- *-

Türk kara s ları ari· 
c~nde!~· yer e iin çoğ 

te!tH.k li mmtaka 
na edıiildi 

Londra, 21 (A.A) - İngılız nmiral
l•k dairesinin t .. bligi : Almnn ve İtnl
~nn hükiimetierı Fransa ile akdettikle
r• mfüarekeyi 'bozarak Fransanın Ak
cleniz kıyılarını i~gal ettiklerinden bir
kşik devletler \ c İngiltere muhtelif 
Akdeniz bölgelerini scyrüsefain için 
tehlikeli bir hah: getiren eski tedbirle
rini genişktınel;: zorunda kalmışlardır .. 
llunun nc-ticesi olarak Amerika birle
~pk devletleri ve İngillere şu ciheti bil
~irirler ki Türk kara sulan hariç ol
mak üzere aşağıdaki hattın doğusundn 
bulunan bütün .;ular tehlikelidir : 

Hat Fransa - İspanya hududundan 
ıtibarcn İspanyol kara sulnn boyunca 
l<:röz burnuna kadar bir noktnya ve ora
dan 39 derece 44 dakika şimali ar.ı ve 
40 derece 50 dakika doğu tulündeki 
roktaya, oradan da 180 derece ile Ce
z~1yir sahiline gitmektedir. Müttefik 
makamlarının müsaadesi olmadnn bu 
sularn girecek olan her gemi bundan 
doğncak her tehlikeyi füerine almış 
cJacaktır. 

----
VE AFRiKA 

( Baştnrnfı 1 ınci Snhif cdc) 
LAV AL DE F.l.KRINt 
TEKRAR E'ITt 

Vi:li, 21 (A.A) - HUkümet reisi La
val dün ıı.k§am radyoda bir nutuk söy
lemiş ve ezci.im1e demL~tir ki: 

c - Fransa, ancak İmparatorluğu ile 
Fransadır. O tmparatirluğu ise İngiltere 
ve Birleşik devletler elimizden parça 
parça alınıslardır. Halbuki bu 1nıpara-
torlu&ru buhınmadıkça Fransa yaşıya
maz. Yabancı memleketlerden gelen pro
pagandalara kapılmayınız Bunlara inan
mayınız.> 

HARP VE LAVAL 

Lavnl hnrptc-n bahst'derken şöyle de
miştir: 

« - Ben bu harbi istemedim. Ben hiç 
bir :zaman harbi istemedim. Memleketi-
mizde bu harbi ilan edenler deli idiler. 
Bu harp lüzumsuzdu. Bu harp daha ilfın 
edilmeden kaybedilmişti Dünya üzerin
de bu knsırga kopmadan cvvei Alman-
ya ile anlaşmak tnrafdr.rı ic1im. 1937 de 
İtalya ile bir anl.ışma yapmıştım.'> 

Laval Amerikan hükümctiyle görüş
melerini hatırlattıktan sonra sözlerine 
şöyle devam etmiştir: 

« - Almanya ile anlasma münasebet
lerini Frans:ının ınennfii ~için ve müstak-
bel sulh için arıyoruz. Bu siyaseti ara
zimizi ve İmparatorluğumuzu kurtarmak 
maksadiylc yapıyoruz. Almanya ile an
laşma A vrupada sulhUn tek garantisi
dir.> 

1NG1L1Z GÖRÜŞLER! 

Lonclra, 21 (A.A) - Lavalin dün ak
şamki nutku henüz gezetelerin muka
belelerini celp etmemiştiı-. Bununla be
raber nutkun tam metnini neşreden 
Taymis şu cümleyi ilfıveye iırsat bul
mu.c:tur: Fransanın Almanya emrindeki 
yeni Diktatörü şimdiye kadar görülen
den daha .sıkı bir surette Almruıyn ile 
i<>birliği niyetini ilan etmiştir. 

Gazeteler Amiral Darlanın Cezayir 
radyosundaki nutkunu da neşretmekle 
bernb<:r umumi mütalaa yi.irlitmekten 
kaçınmı§lardır. 

Bcrlin, 21 (A.A) - B. Lavalin nutku 
lüzumu kadar sarihtir ve siyasi vaziyeti 
tenvir etmiştir. 

B. Lavalin beyanatı yanında bir de 
sabık hükümet azasından Amiral Dnr-
lanın n_ulku val'clır. Bundan çıkarılan 
çok sarih mana, B. Lnvalin pek müşkül 
bir vazifeyi Uz.erine aldığıdır. 

Alman hariciye nazırlığında müşahade 
edildiğine göre, b.ı iki nutuk gözönünde 
tutulursa B. Lavnlin karşılaştığı dAvn
nın büyilklüğü gözönüne çıkar. 

• 

re 
~-~-'k---~-
ir mil1verciler e 

s betlerin· 
kesmemeli · ·ş 

.. Londra, 21 (A.A) - Şlli hüküme
ti mihverle mUnasebetini kesmemesi 
için Japon:v.a taıufından yapılan ihtara 
red cevabı vermı~ir. Şili haricıye na-
7Jrı Japon elçis;.ni kabul ederek hüku
metinin beynelmilel münasebetler sa
hasında takip ettiği politiknya yabancı 
b.ir müdahaleyi asla kabul etmiyeceğini 
ve buna enerjik bir surette mukabele
de bulunacağını bildirmiştir. 

Ask~ri sahıs l arın dava v•~ kira hakları 
·> 

Hazırlanan yeni layiha 
hakkında tafsilat 

heri şahısla ın mesJı enden ~ılıarılamıyacalt
ıarı ahval • ulıulı davalarında adli müzahere• 
Ankara, 21 (Telefonla) - Seferde ve HUKUK DAVALARINDA 

hazerde bilumur.t askeri şahısların hu- Lfıyihanın birmci maddesine göre sc 
kuk davalarının görülme tnrziyle kira ferberliktc veya fevkalade hallerde 
haklarınm korunması hakkındaki ka- keri hizmet seoebiyle ikrunetgnhların 
ııun lnyihasının Biiyi.ik Millet Meclisi cian devamlı olarak ayrılmış olan mu 
ruznrunesine alındığını bildirmiştim. vazzaf veya ihtiyat askeri şahıslar hak· 

L.ıtyihruun son şekline göre seferber- kında açılmış veya açılacak hukuk d5.ı 
lik dolayısiyle ve yahut bir harp tehli- valannda ve yapılan icra tebliğlerind 
kesi mevcut olduğunu gösteren fevka- mahkeme veya icra bAkimi ala.kalını 
lMe zamanlarda ikrunetgfıhlanndan ay- veya mümessilinin talebi Uzerine, ya 
nlmış bulunan nskeri şahısların karıla- hut resen ve hukuk usulü muhakem:ı 
l'l ve seierberliğın veya fevkaUide ha- leri kanununun 465 inci maddesinin bi .. 
I..:n ilfuu tarihinde bunlarla ayni rnes- rinci fıkrasında yazılı şartlar aranmak 
kende oturan ve kendilerinin yardımı- s!zın adlt müzah~rcte müteallik hilküm
na muhtaç olan usul ve furuu, erkek leri tatbik edebilir. Mensup olduğu 
ve Joz kardeşler~ kira ile oturduklnn ta komutanlığından müzaherete müste-' 
meskenden çıkanlamazlar. Bu madde hak olduğuna dair vesika ibraz eden 
hükmilnden istifade için kiranın Uç ay- ler hakkında bu madde hUkilmlerlniıi 
da bir tnrnrunen ödenmesi şarttır. tatbiki mecburidır. 

ec ı te iki mahkôn~ un 
ffı konuşulacak ••• 

Ankara, 21 (Telefonla) - Hilafet ve 
Saltanat lehinde, tnkiJAb ve Ci.imhuriyet 
aleyhinde fesat çıkaracak fiillerinden 
dolayı Harp okulu askeri mahkemesi 
karariylc yirmi dörder sene mliddetle 
ağır hapse, on sene müddetle emniyet 
umumiye nezareti altına alınmak ceza
sına mahk<lm olan Hüseyin Avni Par
maksız.la Şakir Tandoğmuşun bakiye ce
zalarının affı hakkındaki layiha Millet 
Meclisinin Pazartesi günkü toplantısın
da görüşülecektir. 

Mahkumiyetler.ini icap ettiren fiilleri 
henüz çocuk denecek bir yaşta mektep 
sırasında iken ~lemiş olan bu iki mah
kumun yedi aenelilc. mahpuslukları ken
dilerinde l~ım gelen intibaı tevlit etti4 
ği gerek cezaevi mildürlilğü, gerek di
ğer al5.kalılar tarafından tesbit edilmiş
tir. 

LSyihada, bu af dolayısiyle kendile
rinin muvazzaf, yedek subay ve askeri 
memur olarak orduya giremiyeceklcri 
tasrih olunmaktadır. 

,,Ankara" suikastı davası 

'' ed hak·m,, talebi ye
e redo ondu 

ÇA KiRi MAHKEMESi BU KARARI REY BIRLIG LE VERDİ 
Çankırı, 21 (A.A) - Çankırı Ağır kemesi heyeti hakkında vaki reddi h6.

ceza mnhkemesi bugünkU toplantısında kim taleplerini tı:tkik etmiştir. Bu tet
Almanyanın Ankara büyük elçisi· Fon 
l'apene suikast tertip ettikleri için kik sonunda Pavlof, Kornilof ve Süley-
mahkfim edilen Pavlof, Kornilof ve Sil- man Sağolun itirazlan rey birliğiyle 
leyman Snğolun Ankara ağır ceza mah- reddedilmiştir. 

Dahi i g ürr,.rük işlerine · 
dair yeni t8.limatnan .. e 

Önümüzdeki ay başından itibaren yeni tali· 
matnamenin tatbikine başlanılacak.. 

Ankara, 21 (Telefonla) - Kapotaj mak, gerek taşıt çekmek, kılavuzluk et4 
gümrük muameleleri hakkında yeni bir mek vcsair liman hizmetleri yapmak yal
talimatname hazırlmunıştır. önümüzde- nız Türk bayrağım taşıyan milli gemilc
ki ay başından itibaren bu talimatname- re m~us haklardan olduğu zikredil
nin tatbikine başlanacak, daha önce bu mektedir. 
hususa dair verilmiş bütün emirler hU- . Talimatnamede denizyollan idaresi
kümden kalkacaktır · nın veya başka şahısların muntazam se-

Talimntnnmenin birinci maddesinde ferli vapurlariyle yapılan taşımalar, yol
kapotaJ·m bir Türk limanından b:u:ka bir cu ve mürettebata ait eşya vergilerinin 

~ gemide alınacağı, beyanname tnnzimin-
Türk limanına denizden eşya ve yolcu de esaslar, Marmara limanları arasında 
taşınması olduğu tarif edildikten sonl'a veya Marmara Ue diğer Türk limanları 
Türk limanlıtn arasında ve bu limanlar arasında yapılacak seferler vesaire hak
çevresi içinde gerek eşya ve yolcu taşı- kında yeni hükümler bulunmaktadır. 
~ .... '>"-.~~"'>"-.~ 

sta b lda kar bekleniyor 
İstanbul, 21 (Yeni Asır) - Şehrimizde tahribat yapan fırtına sona ermiştir. 

Rasathane kar yağmasının muhtemel olduğunu bildiriyor. Hava gittikçe soğu
maktadır. 

BUGUN 
MATiNELERDEN 

iTiBAREN 
Bütün nşıklarm snbırsJzlıkJa bekledikleri . 

ALİCE FAY KARMEN MiRANDA 
SEZA.R ROMERO JOHH PAYNE 

Gibi sinemacılık diiııyasımn dört şöhretli yıldızlan tarafından yaratllan 

v ADA AY AM 
Renk, ses, müzik ve en yeni dnns güzelliklcrile bUtün İzmirc hakik1 bay
ram günleri yaşatacaktır. 

A~·nca iki nefis tabii renkli ~ürpri:ümiz. 
SEANSLAR : Hergün : 1,15 - 3,15 - 5,15 - 7,15 - 9,15 de 

Cumartesi ve Pazar gün kri 11,15 de başlar. 
Dikkat . Haftanın her gününde ilk seansların b&şlanıa saatlerine kadar 

bütün mevkilerde ten:.cilit vardır. SALON 30 KURUŞTUR. 


